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1. BEVEZETŐ 
 

1.1.  Az intézmény küldetése 

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium küldetése, hogy a gazdálkodás 
és menedzsment, valamint az informatika és távközlés ágazatokban az egyetemekkel és mun-
kaerőpiaci szereplőkkel együttműködve rugalmas, az Ipar 4.0 elvárásainak és a régió gazdasági, 
informatikai jellegű cégei munkaerőpiaci igényeinek megfelelő képzési szerkezetet biztosítson. 
Az oktató-nevelő munkában részt vevők feladatuknak tekintik, hogy tanítványaink képesek le-
gyenek a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, a modern kor általános és szakmai 
ismereteinek elsajátítására, alkalmazására, alkotó és kritikus gondolkodásra, önálló világnézet 
kialakítására. A tanulókat személyiségük fejlesztése mellett olyan szilárd alapokkal vértezzük 
fel, amely az érettségi/szakmai vizsga után választásuknak megfelelően lehetővé teszi számukra 
a felsőoktatási intézményekben való eredményes továbbtanulást, vagy a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedést. Az intézményünkből kikerülő leendő szakemberek képességeit úgy fejlesztjük, 
hogy jól képzett és megbízható, széleskörű alapismeretekkel és versenyképes tudással rendel-
kező munkavállalókká válhassanak. Nagy hangsúlyt fektetünk a digitalizációra, a környezeti 
nevelésre, a humán erőforrás fejlesztésére, a jól felkészült, innovatív oktatói testület folyamatos 
képzésére. Szoros együttműködést alakítunk ki partnereinkkel, a munkaerőpiaci szereplőkkel, 
a diákokkal, szülőkkel, egyéb releváns szervezetekkel. Kollégiumunkban biztosítjuk a nem 
nyíregyházi tanulóinknak a mindennapos pihenés-tanulás-testmozgás-étkezés lehetőségét. 
Emellett kialakítjuk és fejlesztjük a közösségi kapcsolatokat, segítjük diákjaink harmonikus és 
egészséges testi-lelki fejlődését. 

A gazdálkodás és menedzsment, illetve az informatika és távközlés ágazatokban lehetővé tesz-
szük tanulóinknak, hogy okleveles technikusi végzettséget szerezzenek, melynek eredménye-
ként a Nyíregyházi Egyetem, illetve a Debreceni Egyetem képzési programjának egy részét már 
a technikumi évek alatt iskolánkban elsajátítsák. 

Intézményünk a régió vállalkozói mérlegképes könyvelői képzésének bázisa, melyet rugalmas 
tanulási utak segítségével, felnőttképzés keretében biztosítunk. 

 

1.2.  Az intézmény jövőképe 

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium víziója, hogy a térség gazdál-
kodás menedzsment és informatikai szakképzésének meghatározó szereplőjeként kreatív, ru-
galmas, versenyképes szaktudással bíró fiatalokat nevelő, vonzó szakképzési rendszert alakít 
ki, melyet jól működő felnőttképzési rendszer támogat. A fiatalok képzése során élményszerű 
megoldásokkal, a munkaerőpiac szereplőivel és az egyetemekkel együttműködve biztosítjuk a 
minőségi munkaerőképzést. Egészséges és fenntartható oktatási környezetet alakítunk ki, mely-
hez elengedhetetlen a zöld és digitális átállás. A partneri elégedettséget a minőségirányítási 
rendszerünk működtetése garantálja. Az intézményünkből kikerülő tanulók az itt folyó reziliens 
képzésnek köszönhetően a szakmai ismeretek mellett megszerezhetik azokat a kulcskompeten-
ciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a válto-
zások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Stabil szakmai alapismeretekkel, a gazdaság 
által igényelt és a vállalkozások által elvárt tudással, illetve kompetenciákkal rendelkező, a vál-
tozásokhoz alkalmazkodni képes szakembereket adó képzést valósítunk meg. Az iskola infra-
strukturális fejlesztésének köszönhetően (korszerű tanműhely, informatikai felszereltség, digi-
tális tananyagok, szoftverek, módszertan) a speciális szakmai ismeretekkel, új technológiákhoz 
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kapcsolódó tudással ruházzuk fel diákjainkat és a képzésekben résztvevőket. A szakmát tanuló 
fiatalok korszerű szakmai (gyakorlatias) ismereteket és munkahelyi tapasztalatot szereznek, így 
rövidebb idő alatt lesznek képesek teljes értékű munkavégzésre. A negyedik ipari forradalom 
kihívásaira választ adni képes rugalmas tanulási lehetőségeket biztosítsunk. Minden képzé-
sünkbe beépülnek az Ipar 4.0 követelményei és a szakmában elvárt digitális tartalmak. 

Jól felszerelt, korszerű kollégiumunkban nagy hangsúlyt nyer diákjaink rekreációja, a szabad-
idő hasznos eltöltésének biztosítása. Sokrétű szocializációs térben élnek kollégistáink. 
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2. NEVELÉSI PROGRAM 

 

2.1.  A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszkö-
zei, eljárásai  

2.1.1. Általános célok, az iskola főbb feladatai 

A szakképző intézményben folyó szakmai oktató tevékenység legfontosabb feladatai: 

 A Képzési és Kimeneti Követelményekben megfogalmazott alapelvek betartása 

 A projektalapú oktatás széles körű elterjesztésével alakítsa ki, illetve fejlessze a 
tanulók képességeit. 

 Nyújtson szilárd, biztos, piacképes, közösségi értékű elismert, lényeges és tovább-
építhető tudást, ismereteket. Ennek feltétele a tanulmányi eredmény alapú oktatás 
módszereinek az elsajátítása az oktatók körében. 

 A tanulók az értékek megőrzéséhez és megújításához szükséges közös kulturális 
kódrendszert ismerjék meg. 

 Az alapvető társadalmi, természeti jelenségek, folyamatok, összefüggések megis-
meréséhez, megértéséhez és felhasználásához szükséges képességeket, készsége-
ket, ismereteket szerezzék meg. 

 Készítsen fel önálló ismeretszerzésre, 

o továbbtanulásra, továbbá az élethosszig tartó tanulásra 

o a gazdaságban való részvételre, 

o a munkahelyi, társadalmi beilleszkedésre. 

A szakmai oktató-nevelő munkában ezért arra kell törekedni, hogy tanítványaink képe-
sek legyenek a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, a kor színvonalán álló 
általános és szakmai ismeretek elsajátítására és alkalmazására, alkotó és kritikus gon-
dolkodásra, önálló világnézet kialakítására. 

A fenti célkitűzésekkel összhangban a szakképző iskola középiskolai évfolyamain a ta-
nulókat olyan szilárd alapokkal kell felvértezni, amely az érettségi vizsga után válasz-
tásuknak megfelelően lehetővé teszi számukra a felsőoktatási intézményekben való 
eredményes továbbtanulást, vagy a gyors, munkaerő-piaci irányultságú szakképzést – 
elsősorban az intézmény szakképzési évfolyamain –, és a későbbiekben az életpálya so-
rán elengedhetetlen többszöri szakmaváltást. Így lesznek képesek végzett tanulóink az 
őket érő sokirányú kihívások fogadására, ismeretanyaguk folytonos megújítására. 

Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe 
van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, ame-
lyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 
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Fejlesztési területek  

1. Erkölcsi nevelés 

2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

5. A családi életre nevelés 

6. A testi és lelki egészségre nevelés 

7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

9. Pályaorientáció 

10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

11. Médiatudatosságra nevelés 

12. A tanulás tanítása 

(Részletes kidolgozás: osztályfőnöki nevelés éves programjában) 

 

2.1.2. Kulcskompetenciák 

A kulcskompetenciák (110/2012. jún. 14.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv ki-
adásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I.31.) kormányrendelet módo-
sítása alapján azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van szemé-
lyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beillesz-
kedéshez és a munkához.  

Anyanyelvi kommunikáció 

„Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, té-
nyek és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és 
olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a 
társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, 
a családi életben és a szabadidős tevékenységekben.” 

Ennek érdekében arra törekszünk, hogy tanulóink megfelelő szókinccsel, nyelvtani is-
meretekkel rendelkezzenek, és ismerjék az egyes nyelvi funkciókat is. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

„Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelme-
zése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és 
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kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi 
élet és szabadidős tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően.” 

Az idegen nyelvi kommunikáció feltétele, hogy tanulóink ismerjék a szókincset és a 
funkcionális nyelvtant, a szóbeli interakciók főbb típusait és a nyelvi stílusokat. Fontos 
a társadalmi hagyományok, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változa-
tosságának a megismertetése is. 

Legyenek képesek az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális kere-
tekben történő elsajátítására is. 

Matematikai kompetencia 

„A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazá-
sának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására 
is.” 
A matematikai kompetencia birtokában tanulóink tudják alkalmazni az alapvető mate-
matikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a 
mindennapokban, otthon és a munkahelyen.  

Természettudományos és technikai kompetencia 

„A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy isme-
retek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket te-
gyünk a természetben.  Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése 
érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának.” 

Tanulóinknak át kell érezniük a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és kö-
zösségi felelősséget. 

A természettudományos kompetencia birtokában diákjaink képesek lesznek arra, hogy 
gyakorlatias módon tudják tudásukat alkalmazni új technológiák, berendezések megis-
merésében és működtetésében. 

Digitális kompetencia 

„A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Informa-
tion Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a 
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékeny-
ségeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 
bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten 
keresztül.” 

Törekszünk arra, hogy tanulóink megismerjék a főbb számítógépes alkalmazásokat – 
szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet 
által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, 
hálózati eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, a tanulás és a kutatás terén. 

A hatékony, önálló tanulás 
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„A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját ta-
nulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az infor-
mációval való hatékony gazdálkodást is… A motiváció és a magabiztosság e kompe-
tencia elengedhetetlen eleme.” 

Célunk, hogy tanulóink saját tanulási stratégiát alakítsanak ki, ismerjék készségeik és 
szaktudásuk erős és gyenge pontjait, valamint képesek legyenek megtalálni a számukra 
elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást. Képessé váljanak a 
motiváció folyamatos fenntartására, a figyelem összpontosítására, valamint a tanulás 
szándékának és céljának kritikus mérlegelésére. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

„A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampol-
gári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó 
iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, 
amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai élet-
ben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg 
tud oldani. 
Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyama-
tokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen 
részt a közügyekben.” 

A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen, hogy tanuló-
ink normatudattal rendelkezzenek, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási 
szabályokat megértsék. Váljanak képessé a hatékony kommunikációra a különféle terü-
leteken. Legyenek képesek a stressz kezelésére és fogékonyak a változásokra. 

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állam-
polgári jogoknak az ismeretén alapul. Ismerjék az EU struktúráit, főbb célkitűzéseit és 
értékeit. 
Vegyenek részt a közügyek gyakorlásában, közösségi tevékenységekben, a döntéshoza-
talban, elsősorban szavazás útján. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

„A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi 
életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes le-
gyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való 
beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az 
egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és 
képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.” 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink felismerjék és értelmezni tudják a kihívásokat, tudja-
nak tájékozódni a munka és a pénz világában, valamint legyenek képesek az egyéni és 
csapatmunkában történő munkavégzésre.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

„Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 
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elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ide-
értve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művé-
szeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, 
a fotót s a mozgóképet.” 

Tudatosítanunk kell tanulóinkban a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kultu-
rális örökség megismerésének fontosságát. 

Képessé kell tennünk őket a művészi önkifejezésre, műalkotások és előadások elemzé-
sére, saját nézőpont mások véleményével való összevetésére, a kulturális tevékenység-
ben rejlő gazdasági lehetőségek felismerésére és kiaknázására. 

 

Legfontosabb fejlesztési feladataink 

 Jelentős szerep hárul az iskolára a társadalmilag elfogadott értékek közvetítésében, 
s ennek alapján a tanulók helyes értékrendjének kialakításában. Meg kell ismer-
tetni velük az értékrend egyes elemeinek tartalmát, szerepét az egyén és a közösség 
életében, boldogulásában, szocializációjában. Mindenek előtt azokra az értékekre 
kell ráirányítani a figyelmet, amelyeket a szülők, tanulók, oktatók, gazdálkodó 
szervezetek egyaránt megfogalmaztak: 

o becsület, tisztesség,  

o tisztelet, megbecsülés mások iránt, 

o felelősség önmagunkért és másokért, 

o tolerancia, szolidaritás, a másság elfogadása, 

o autonómia, 

o tudás, szilárd ismeretek birtoklása, 

o logikus gondolkodás, kreativitás, 

o munkaszeretet, munkaerkölcs. 

 Ösztönöznünk kell a személyiségfejlesztő oktatást. A különböző ismeretek elsajá-
títása eszköz a tanulók, erkölcsi, értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, 
cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. Az eredményes személyi-
ségfejlesztő oktató-nevelő munkához elengedhetetlenül szükséges a színes, sokol-
dalú iskolai élet, amely egyaránt teret enged a tanulásnak, a játéknak, a munkának, 
fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, hozzájárul életmódjuk, 
motívumaik, szokásaik fokozatos kialakításához. Oktató-nevelő munkánk közép-
pontjában tehát a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének a fej-
lesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az is-
kola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 

 Valamennyi tantárgy oktatásában érvényesítenünk kell a korszerű műveltség né-
hány kiemelten fontos alapkövetelményét. 
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 Törekednünk kell arra, hogy minden tanuló ismerje meg nemzeti kultúránk érté-
keit, legyen tájékozott a haza földrajzában, irodalmában, történetében, mindennapi 
életében. Magyarország szakképzési rendszerének tehát egyik alapvető feladata 
olyan formális, és informális tanulási lehetőségek biztosítása, amelyek elősegítik 
a tanulók aktív állampolgárrá válását. Tanulóink ugyanakkor legyenek nyitottak a 
hazánkban és szomszédságában élő magyar anyanyelvű és más anyanyelvű népek 
értékeinek megismerésére is. A hon- és népismeret mélyítse el a hazaszeretetet, 
ösztönözzön kulturális értékeink megőrzésére, hagyományaink ápolására, a nem-
zeti azonosságtudat megélésére. 

 Tanulóink legyenek nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások, hagyomá-
nyok iránt, ismerjék meg az egyetemes emberi kultúra értékeit, legyenek megértők 
a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt. Nemzeti törekvésünk-
kel összhangban erősítenünk kell tanulóinkban a modern európai társadalmakhoz 
való tartozásunk, az Európa Unióhoz való tartozásunk fontosságának a tudatát. 

 Nevelési céljaink között nagyon fontos helyet foglal el az aktív állampolgárságra, 
demokráciára való nevelés, és az ehhez szükséges formális és informális tanulási 
lehetőségek biztosítása. 

 A gazdasági és pénzügyi nevelés, a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás 
nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyama-
tainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé kell, hogy váljon. 
A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes 
egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes piacgaz-
daság. 
Fontos, hogy a tanulók értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fo-
gyasztói magatartásuk jelentőségét, felelősségét. Az iskolai nevelésnek alapvető 
szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tud-
ják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. 

 Kiemelkedő fontosságú tanulóink környezettudatosságra való nevelése. Arra kell 
törekednünk, hogy a tanulók érzékenyebbé váljanak környezetük állapota iránt, 
hogy a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 
magatartás legyen életvitelük meghatározó erkölcsi alapelve. A tanulóknak ennek 
érdekében aktívan kell részt venniük közvetlen környezetük értékeinek megőrzé-
sében, gyarapításában, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társa-
dalmak fenntartható fejlődését. 

 A környezeti neveléshez hasonlóan nagy figyelmet kell fordítanunk a tanulók kom-
munikációs kultúrájának fejlesztésére. A kommunikáció hagyományos formáinak 
és eszközeinek megbízható használata mellett az audiovizuális környezetben, az 
elektronikus világhálón eligazodásra és idegen nyelven kommunikálni képes, az 
információözönt értelmesen, kritikusan használó médiatudatos fiatalokat kell ne-
velnünk. 

 Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul az egészséges életmódra nevelésében. 
Tevékenységünkkel a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését kell 
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szolgálnunk. A fiatalokat a harmonikus élet értékként való tiszteletére kell nevel-
nünk. Segítséget kell nyújtanunk a káros szokások kialakulásának megelőzésében. 
Nagy figyelmet kell fordítanunk a családi életre, a felelős párkapcsolatra történő 
felkészítésre, és el kell érnünk, hogy ezeknek a feladatoknak a tanulók aktív része-
sei legyenek. Felelősséget vállaljanak önmagukért és másokért.  Az iskolai kör-
nyezetnek mint élettérnek is a tanulók egészséges testi, lelki fejlődését kell bizto-
sítania. 

 Nagyon fontos feladatunk a tanulás tanítása. A tanulókat meg kell ismertetnünk az 
eredményes tanulás módszereivel, technikáival. Törekednünk kell arra, hogy a ta-
nulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt 
a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. Hangsúlyozzuk a tudás 
örömének, a beleélésnek, a személyes véleményalkotásnak és a társas tanulás kü-
lönböző formáinak a tanulásban betöltött szerepének fontosságát. 

 A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Ál-
talános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását, kulcské-
pességei közül kiemelt figyelmet kell fordítanunk a rugalmasság, az együttműkö-
dés, a bizonytalanság kezelésének képességére. Az iskolának átfogó képet kell 
nyújtania a munka világáról. Emellett ismerjék meg a diákok, hogy az önkéntes 
munkának értékteremtő szerepe van, értékes munkatapasztalat is szerezhető így. 

A nevelő-oktató munkánk során egyetlen tanulót sem érhet olyan közvetlen vagy köz-
vetett különbségtétel, korlátozás vagy kedvezés, azaz hátrányos megkülönböztetés, 
amelynek célja vagy következménye az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadá-
lyozása, továbbá a tanuló zaklatása. 

2.1.3. Legfontosabb oktatási céljaink 

Oktatási céljaink megfogalmazásánál abból indulunk ki, hogy az oktatás a nevelés egyik 
fontos részterülete. Oktatási céljainknak így összhangban kell lenniük nevelési célkitű-
zéseinkkel. 

 Egyik legfontosabb vezérlő elv, hogy javul a tudás társadalmi elismertsége, nő az 
érdeklődés a biztos tudású, jól képzett szakemberek iránt. Ezt a társadalmi elvárást 
csak akkor tudjuk a szándékaink szerinti legmagasabb szinten kielégíteni, ha ok-
tató munkánk középpontjába a tantervi követelmények pontos teljesítését, a taní-
tás-tanulás komplex folyamatának magas színvonalú művelését helyezzük. 

 Fontos feladatunk, hogy tanítványainkat rendszeres, gondolkodó, értelmező tanu-
lásra serkentsük, felkeltsük bennük az új, az ismeretlen felfedezésére való törek-
vést. Az önálló ismeretszerzés igényének kialakításában támaszkodnunk kell az 
intézményben mindenki számára adott és nyitott lehetőségek (könyvtár, újságok, 
szakmai és egyéb folyóiratok, számítástechnikai szaktantermek, multimédiák, in-
ternet, taniroda) megismerésére, a tanulókkal való megismertetésére és kihaszná-
lására a digitális kompetenciák fejlesztésével. Az intézményi tárgyi feltételek jó 
kihasználásával is hozzá kell járulnunk, hogy tanulóinkban kialakítsuk, illetve fej-
lesszük az igényt világunk változásainak, a tudomány és technika vívmányainak, 
új eredményeinek nyomon követésére, a kor színvonalán álló elméleti és gyakorlati 
ismeretek elsajátítására, szükség szerinti alkalmazására. 
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 Fontos feladatunk az iskolában a tehetséggondozás, hiszen ennek átlagon jóval fe-
lüli eredményessége egyik pillére iskolánk elismertségének. Változatlan célként 
fogalmazzuk meg tanulóink különböző tanulmányi versenyekre, az érettségi és 
szakmai vizsgákra történő, továbbá az egyetemeken, főiskolákon továbbtanulni 
szándékozó fiatalok hatékony segítését, eredményes felkészítését.  

2.1.4. A szakmai előkészítés legfontosabb célkitűzései 

A szakmai előkészítés célja olyan általános jogi, közgazdasági és informatikai ismeretek 
nyújtása, melyek segítségével a tanulók 

 állampolgárként képessé válnak jogaik és kötelességeik mindennapokban történő 
gyakorlati alkalmazására, ügyeik praktikus intézésére, 

 a gazdasági folyamatok, összefüggések megértésére,  

 szakképző évfolyam(ok)on valamely konkrét szakképesítés követelményeinek 
gyors és hatékony elsajátítására. 

 

2.1.5. A kollégiumi nevelés legfontosabb célkitűzései 

A kollégium fő feladata az iskolai nevelő-oktató munkával összhangban illetve azt ki-
egészítve a tanulók harmonikus, egészséges fejlődésének elősegítése, otthonos körül-
mények között a tanulás feltételeinek a biztosítása, a sikeres életpályára való felkészülés 
segítése. Ennek érdekében 

 a tanulóknak el kell sajátítaniuk a tanulás hatékony módszereit, 

 a kollégiumnak hozzá kell járulnia a műveltségbeli és tudásbeli hátrányok csök-
kentéséhez, a múlt megőrzendő értékeinek megismeréséhez, 

 fontos feladat a kollégiumi nevelőmunkában az egyéni, csoport és társadalmi érté-
kek egyeztetésének készséggé fejlesztése, az érdekérvényesítés, a demokratikus 
viselkedés szabályainak elsajátíttatása a diákönkormányzat hatékony közreműkö-
désével, 

 a kollégiumi nevelőmunkának segítenie kell a tanulókat saját egészségük, környe-
zetük pozitív alakításában, szabadidejük hasznos eltöltésének megszervezésében. 

2.2.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az intézményi nevelőmunka középpontjába a tanulót, a tanulói személyiség sokirányú 
fejlesztését helyezzük. A Szakképzési törvényen, a Nemzeti Alaptanterven és az Érett-
ségi Vizsgaszabályzaton alapuló és megfogalmazott szakmai-oktatási célokat úgy való-
sítjuk meg, hogy tekintettel vagyunk a tanulócsoportok sokszínűségére, érdeklődésére, 
életkori sajátosságaira, egyéni fejlődési ütemére, képességeire. Ezekhez, ezek fejleszté-
séhez igazítjuk az elsajátítandó ismereteket és a módszereket. 

A tanulók személyiségfejlesztéséhez elengedhetetlen a tanulói önismeret kialakítása, a 
társas kapcsolatok során kialakuló különböző igények, szándékok, értékek, szükségle-
tek, nézetek, értékek közötti ellentmondások, ellentétek kezelése, feloldása. 
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2.2.1. Önismeret 

Cél meghatározása 

Célunk a nevelés sajátos eszközrendszerével és a kapcsolódó műveltségterületek (iro-
dalom, emberismeret, dráma) segítségével a tanulói személyiségben rejlő lehetőségek 
feltárása, a gátak megismerése, a személyiség stabilizálása, az önálló döntéshez szüksé-
ges képességek kialakítása. 

Az önismeret tartalma 

A cél megvalósításához a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve a következő 
tartalmi elemekre kell koncentrálni: 

 Önmagunk megismerésének módjai és technikái. Erényeink felismerése, erősítése, 
a kiküszöbölhető hibák korrigálása, önmagunk elfogadása. 

 Reális-irreális, pozitív-negatív énkép, mások rólunk alkotott képe. Magabiztosság, 
önbizalom, élettervek, karriertervek. Az önfejlesztés igénye, lehetősége, módjai. A 
minták, példaképek, eszményképek szerepe. 

 Felelősségvállalás saját személyiségünk, sorsunk alakulásáért. Szándék, kitartás és 
céltudatosság az önfejlesztésben. 

 Törekvés a belső stabilitás, az önbecsülés, a belső harmónia, biztonság megterem-
tésére, folyamatos fenntartására. Fogékonyság az örömök észrevételére és megbe-
csülésére. Pozitív gondolkodási attitűd kialakulásának segítése. 

 Az alkotás, a gondolkodás, a tevékenység, a sikeres, befejezett munka örömének 
átélése.  

 Önmagunk tisztelete. Hit önmagunk erejében, az egészséges önbecsülésre törek-
vés. Képességeinkkel, adottságainkkal való ésszerű gazdálkodás felelőssége. 

 Céltudatosság, következetesség, kitartás, felelősségtudat, megbízhatóság. Alkal-
mazkodni tudás a változó feltételekhez 

 Törekvés az egyéniség kibontakoztatására. Belső személyi autonómia. 

2.2.2. Konfliktuskezelés 

A konfliktuskezelés célja 

Célunk képessé tenni a diákokat arra, hogy konfliktusaikat alkotó módon tudják kezelni, 
váljanak képessé a megélt konfliktusok hasznosítására önmaguk fejlesztésében, társas 
kapcsolataik minőségének javításában.  Ismerjék meg a demokrácia működését az osz-
tályban, az iskolában. 

A konfliktuskezelés tartalma 

 Kapcsolódó műveltségterületek: irodalom, társadalomismeret, történelem, művé-
szetek. 
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 A cél megvalósítása érdekében a tanulókban ki kell alakítani a konfliktuskezelés 
feltételeit: 

o önismeret, 

o saját tapasztalatok hasznosítása, 

o saját felelősség belátása, 

o pozitív énkép, 

o önérvényesítés, mások szempontjait is figyelembe vevő viselkedés, 

o megfelelő kommunikációs képesség, 

o empátia, tolerancia, mások különbözőségének elfogadása, 

o együttműködési képesség és készség a közös problémák megoldásában, 

o működjenek közre az osztályban előforduló konfliktusok megoldásában, 

o a demokrácia mint konfliktusforrás (érdekek ütközése, érdekérvényesítés, 
vitakultúra, tárgyalási technikák). 

 A tanulóknak el kell sajátítaniuk a konstruktív konfliktusmegoldás menetét. 

2.2.3. Tanulás tanulása, médiatudatosságra nevelés 

Cél: a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakí-
tásával felkészíteni a tanulókat az élethosszig tartó tanulásra. A fiatalok a sikeres tanu-
lási stratégiákkal használják ki az információs világháló lehetőségeit. 

Tartalma: 

 A különböző tantárgyak speciális tanulási metodikájának elsajátíttatása valameny-
nyi szaktanár feladata. 

 A tanulást segítő ötletek, eljárások az eredményes tanulás mentálhigiénés feltételei 
(önismeret, önnevelés képessége, egészséges önbizalom, önellenőrzés képessége, 
önkritika gyakorlása) 

 Munka a hagyományos és új információhordozókkal (könyvtár, számítógépes há-
lózat) 

 Kudarcok a tanulásban, a kudarcok elviselése, a saját felelősség belátása, a kudar-
cok tanulságainak hasznosítása az önnevelésben) 

 Teljesítmény az iskolában, versenyeken, vizsgákon 

 Felkészülés a munkába állásra, vizsgahelyzetekre, állásinterjúkra. 

Az iskolai könyvtár az iskolai neveléshez, tanuláshoz szükséges dokumentumok rend-
szeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését 
és mindezek használatát, valamint a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosítja. 
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A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-szakmai program alapján 
végzi. 

2.2.4. Iskolai közösségi szolgálat, felelősségvállalás 

Cél: A tanulók tapasztalják meg, hogy a munka értékteremtő tevékenység, az közösségi 
élményt nyújt, lehetőséget biztosít a nemzedékek közötti dialógus, szolidaritás megta-
nulására, munkatapasztalat szerzésére. A közösségi szolgálat fejleszti a tanuló kommu-
nikációs képességeit, szociális készségét és önismeretét, növeli önbizalmát, javítja isko-
lai teljesítményét és az iskolához való hozzáállását. 

2.2.5. Pályaorientáció 

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a munkaerőpiacon való eligazodásban, az egyéni vá-
gyaknak, törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolásában. 

Tartalma: 

 A jövőbeni munkaterületekkel, munkakörökkel kapcsolatos elvárások megismer-
tetése 

 Alkalmazotti/vállalkozói minőségben végzett munka különbségei 

 A gazdasági, pénzügyi változások hatása a munkaerőpiacon 

 A munkanélküliség problematikája, pályakezdőket megillető kedvezmények 

 

A személyiségfejlesztés iskolai és iskolán kívüli színterei 

 Kötelező és választható tanítási órák (az utolsó két évfolyamon a tanulók válasz-
tása szerint közép- illetve emelt szintű oktatás). 

 A tanulók érdeklődésének megfelelően választott tantárgyi szakköri foglalkozá-
sok. 

 A külső gyakorlati képzések, nyári szakmai gyakorlatok alkalmával szerzett mun-
kahelyi tapasztalatok. 

 A tanulók érdeklődésének megfelelően választott – elsősorban művészeti – érdek-
lődési körök. 

 Iskolai sportkör (tömegsport, szakosztályi tevékenység).  

 Iskolai, városi, területi és országos tanulmányi, kulturális és sport versenyek, ve-
télkedők, bajnokságok. 

 Diákönkormányzati tevékenység. (diáknap) 

 Tanulmányi kirándulások.  

 Színház-, múzeum-, mozilátogatások. 

 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények. (szalagavató, ballagás, év-
záró, fogadás a versenyeken kiemelkedő helyezést elért tanulóknak, Széchenyi-
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nap, Nemzeti Összetartozás Napja, Határtalanul! témanap, Holocaust emléknap, 
Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja) 

 A magyar nyelv napja. 

 Filharmóniai előadások. 

Az egyes színtereken végzett munka konkrét célját, tartalmát, a megvalósítás módját, 
ütemezését és a felelősöket a kapcsolódó munkatervek, programok, tanmenetek tartal-
mazzák.   

 

2.3.  A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

A teljes körű egészségfejlesztési program a nevelési program szerves részét képezi, és 
annak megvalósítása népegészségügyi, pedagógiai és össztársadalmi cél is.  

Az egészségfejlesztés fő feladatai: egészségfejlesztő környezet kialakítása, az egészség-
fejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése és a szemléletváltozás 
kialakítása. 

Az iskolai egészségfejlesztési program hatékonyság-kritériumai 

Az iskolai egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körű. Ez az alábbiak teljesülését 
jelenti: 

 ha nem szűkül le egyik-másik beavatkozási területre, hanem mindegyik fő egész-
ség-kockázati tényezőt befolyásolja; 

 ha nem szűkül le egy-egy akció időtartamára, hanem az iskola mindennapi életé-
ben folyamatosan és rendszeresen jelen van; 

 ha nem szűkül le egy iskolai közösség valamelyik részére, hanem az egészségfej-
lesztést megvalósító iskola minden tanulója részt vesz benne; 

 ha nem szűkül le az oktatói testület egyes tagjaira, hanem a teljes oktatói testület 
részt vesz benne;  

 ha nem szűkül le az iskolán belüli közösségre, hanem bevonja a szülőket és az 
iskola közelében működő, erre alkalmas civil szervezeteket, valamint az iskola tár-
sadalmi környezetét (pl. fenntartó) is. 

 

2.3.1. A megvalósítás alapvető irányai: 

 Mindennapi testnevelés megvalósítása  

 Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók 
egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti 
igény viselkedésbe épülése érdekében.  

 Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprog-
ramok kimunkálása 



19 
 

 Szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési al-
programok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások ré-
vén eredményezi a hatékonyság növekedését: 

 a tanulási eredményesség javítása; 

 az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

 a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 
elsődleges megelőzése; 

 bűnmegelőzés; 

 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, oktatókkal; 

 az önismeret és önbizalom javulása; 

 az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 

 érett, autonóm személyiség kialakulása; 

 a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, moz-
gásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

 a társadalmi tőke növelése.  

2.4.  A közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény szereplőinek együttmű-
ködésével kapcsolatos feladatok 

2.4.1. Intézményi szereplők és közösségeik 

Munkavállalók 

A szakképző intézmény alkalmazottai az igazgató, az igazgatóhelyettes, az oktató és a 
közvetlenül nem a szakmaalapfeladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott 
személy, akik az intézménnyel munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban áll-
nak. 

Oktatói testület 

Munkaközösségek  

 Reál munkaközösség 

 Társadalomtudományi munkaközösség 

 Gazdálkodás és menedzsment munkaközösség 

 Informatikai munkaközösség 
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 Osztályfőnöki munkaközösség 

 Idegennyelvi munkaközösség 

Szülők 

A szülők jogai és kötelességei 

A szülő joga, hogy 

 megismerje az intézmény szakmai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az 
abban foglaltakról, 

 gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

 írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, az oktatói testület, az oktató megvizs-
gálja, és arra a megkereséstől számított harminc napon belül választ kapjon, 

 az intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem 
kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezé-
sét kezdeményezze, 

 az intézmény vezetője vagy az oktató hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozá-
sokon, 

 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény 
irányításában. 

A szülő kötelessége, hogy 

 gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
feltételekről, 

 biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését, 

 figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék 
arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle el-
várható segítséget, 

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó oktatókkal, 

 elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola, a kollé-
gium rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,  

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

 tiszteletben tartsa az iskola, a kollégium vezetői, oktatói, alkalmazottai emberi 
méltóságát és jogait. 

Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén a szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó 
előírások a tanulóra illetve a tanulói közösségekre vonatkoznak.  
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2.4.2. Tanulói közösségek 

Társas kapcsolatok 

Célmeghatározás 

Célunk késszé és képessé tenni a tanulókat a tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi 
kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

Tartalmi elemek 

 Kapcsolódó rész műveltségterületek: irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, infor-
matika. 

 A cél megvalósításához a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve a követ-
kező tartalmi elemekre kell koncentrálni: 

o  Verbális és non verbális kommunikáció. 

o Társismeret, empátia, tolerancia, a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás ké-
pessége. Konfliktusok az emberi kapcsolatokban. 

o Az egyén és közösség együttműködéséhez szükséges szabályok ismerete, 
szerepe. Az egyéni és közösségi érdekek összefüggései, érdekek egybe-
esése, ellentétei. A közösségi és egyéni érdek képviselete, egyeztetési le-
hetőségek. 

o A valahová tartozás fontossága. 

o Felelősségvállalás önmagunkért és másokért 

 A társas kapcsolatok közül elsősorban a következő, a tanulókat leginkább érintő 
területekre illetve színterekre kell hangsúlyt fektetni 

o a család mint az egyén elsődleges mikroközössége 

o társas kapcsolatok az osztályban, 

o társas kapcsolatok az iskolai közösségben, 

o társas kapcsolatok a kollégiumban, 

o az iskolán és családon kívüli kötődések. 

Viselkedéskultúra 

Célunk a viselkedési szabályok megtanítása a különböző társas helyzetekben (iskolá-
ban, közlekedésben, otthon, nyilvános helyen, munkahelyen). 

Tartalma: 

 mindennapi kommunikációs helyzetekre megfelelő reagálás 

 generációs különbségek megértése 
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 fokozott figyelem az arra rászorulókra 

 a testi és lelki erőszak kerülése, elutasítása 

 közlekedési kultúra 

 kulturált viselkedés az iskolában, munkahelyen 

 a kulturált vállalkozói magatartás 

 

 

A közösségfejlesztés szereplői 

A tanulói közösségek kialakítása, fejlesztése az intézmény minden alkalmazottjának és 
diákjának feladata, de különös a felelőssége az osztályfőnököknek, a diákönkormány-
zatot segítő tanárnak és a szabadidő szervezőnek. 

 Az osztályfőnök feladata a gondjaira bízott osztály tanórai és tanórán kívüli tevé-
kenységével kapcsolatos közösségfejlesztés. Ezt a feladatot az osztályfőnöki mun-
kaközösség keretében, az intézmény szakmai programjában lefektetett nevelési el-
vek szerint elkészített, négy évre szóló nevelési terv és a tanévekre szóló osztály-
főnöki óra tanmenete szerint végzi. Az osztályfőnök koordinálja az osztályban ta-
nító tanárok munkáját is.  

 A diákönkormányzatot segítő oktató feladata a tanulók egyéb közösségeivel és a 
diákönkormányzattal kapcsolatos közösségfejlesztés. 

 A sportkörök és a mindennapos testnevelés is hozzájárul a közösségfejlesztéshez 

Az osztályközösség és az osztályfőnök 

 Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztálykö-
zösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórákat az órarend szerint kö-
zösen vagy csoportokra bontva látogatják. 

Az osztályközösség, mint az iskola diákönkormányzatának legkisebb egysége 

 megválasztja az osztály diákbizottságát (ODB) és az ODB titkárát, 

 küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe (IDB). 

 Az osztályközösség így önmaga diák képviseletéről dönt. 

 Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgatóhelyet-
tesek és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az 
igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az osztályban tanító oktatók értekez-
letének összehívására. 

A kollégiumi közösségek és vezetőik 

 Az egy szobában elhelyezett - lehetőleg azonos évfolyamú - tanulók szobaközös-
séget alkotnak. A szobaközösség a kollégium legkisebb tanulói közössége. 



23 
 

 A szobaközösség tagjai kollektíven felelősek a lakószoba leltár szerint átvett be-
rendezési tárgyaiért, a lakószoba rendjéért és tisztaságáért. A helyiségben és a be-
rendezési tárgyakban, eszközökben okozott kárt kötelesek megtéríteni. 

 A kollégiumban nemek és évfolyamok szerinti tanulócsoportok szerveződnek. A 
tanulócsoport élén a csoportvezető oktató áll. A csoportvezetői megbízást a kollé-
giumvezető javaslatára az igazgató adja. 

A csoportvezető tanár legfontosabb feladatai és hatásköre: 

 alaposan ismerje meg csoportjának tagjait, 

 az intézmény pedagógiai elveivel összhangban nevelje a tanulókat, személyiségük 
fejlődését kísérje figyelemmel,  

 szervezze és irányítsa a csoport kollégiumi munkáját, 

 kísérje figyelemmel a tanulók tanulmányi munkáját, azt havonként a csoport szint-
jén és egyénileg is értékelje, szóban is beszélje meg a tanulóval, 

 tartson folyamatos kapcsolatot az osztályfőnökökkel és a csoport tagjait tanító 
szak-tanárokkal,  

 tájékoztassa rendszeresen a csoport tagjait a kollégium előtt álló feladatokról, moz-
gósítson azok és az iskolai feladatok megoldására,  

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tehet a tanulók jutalmazására, bünteté-
sére,  

2.4.3. A belső kapcsolattartás általános formái és rendje  

 Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott oktatók, a 
választott közösségi képviselők segítségével - az igazgató fogja össze. Ebben a 
tevékenységben az igazgatót az igazgatóhelyettesek helyettesíthetik. 

 A kapcsolattartás rendszeres közvetlen formái a különböző értekezletek, fórumok, 
bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. A kap-
csolattartás helyszíneit valamennyi esetben az intézmény biztosítja. Az intézményi 
közösségek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény 
és az egyes közösségek munkatervei tartalmazzák. A munkaterveket minden érde-
kelt számára hozzáférhetővé kell tenni. 

 A kapcsolattartás közvetett formái az iskola vezetőségének írásos információi és 
az intézmény internetes honlapja. 

 

2.5.  Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök 
feladatai 

Oktató 
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Nevelő-oktató-képző munkáját a jogszabályban, valamint az iskolai alapdokumentu-
mokban leírtak szerint kell végeznie. 

 a szakmai programnak megfelelően megtervezi és ez alapján végzi éves oktatói-
nevelői-képző tevékenységét; 

 a tananyag feldolgozása, megbeszélése, tanítása; 

 helyettesítés ellátása utasítás alapján; 

 vizsgatételek összeállítása, közreműködés a vizsgáztatás lebonyolításában, vizsga 
illetve verseny felügyelet; 

 bemutató órák tartása, nyílt napon való közreműködés; 

 változatos tanítási módszerek és anyagok alkalmazása a tanulók eltérő igényei sze-
rint; 

 részt vesz projektek kidolgozásában, előkészítésében a projektoktatással összefüg-
gésben; 

 aktívan részt vesz a projekt oktatásban a projekt tervben leírtak szerint; 

 a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése/értékelése, az írásbeli munkák kijavítása, 
a szóbeli/ gyakorlati feleletek, feladatok és beszámolók értékelése; 

 dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése; 

 a tanulók tanulmányi előmenetelének rendszeres értékelése az intézményi doku-
mentumokban meghatározottak szerint; 

 szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel; 

 kapcsolattartás más oktatóval, nevelőkkel, ifjúságvédelmi felelőssel, az iskola 
egyéb dolgozóival, valamint egyéb szakemberekkel akik a  hátrányos helyzetű, tá-
mogatást igénylő tanuló felzárkózását elősegítik, valamint a centrum más iskolái-
nak oktatóival, dolgozóival; 

 az iskolai rend meghatározása és betartatása; a tanulók felügyelete külön ügyele-
tesi rend szerint 

 osztálykirándulások, ünnepélyek, rendezvények, egyéb iskolai sport- és kulturális 
események szervezése; 

 a tanügyi dokumentumok határidőre történő, pontos elkészítése; 

 szaktudományos előrehaladás követése, továbbképzéseken, szakmódszertani ren-
dezvényeken, bemutató órákon való részvétel; 

 a munkarend pontos betartása; 
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 képességkibontakoztató felkészítéshez egyéni fejlesztési tervet készít, mely alap-
ján kompetenciafejlesztést, önálló tanulást segítő fejlesztést végez, részt vesz érté-
kelő esetmegbeszéléseken, mentori, tutori tevékenységet lát el és ennek kapcsán a 
kiskorú tanuló törvényes képviselőjével rendszeres kapcsolatot tart; 

 a képességkibontakoztató felkészítésben résztvevő tanuló, haladását fejlődését il-
letve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnökkel legalább háromhavonta érté-
keli, melyre meghívja a tanulót, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőjét és 
szükség esetén a család és gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság és a nevelési ta-
nácsadó képviselőjét; 

 az igazgató által elrendelt mindazon feladatok, amelyek az oktatással-neveléssel 
összefüggenek és oktatói szakértelmet igénylő tevékenységnek minősül. 

 
Az osztályfőnök legfontosabb feladatai és hatásköre  

Az osztályfőnök munkáját az alapdokumentumokban meghatározottak, valamint az is-
kolavezetés iránymutatásai alapján végzi, osztálya közösségének felelős vezetője. Ala-
posan megismeri tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola pedagógiai elve-
inek figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az osztályközösség 
kialakulását.  

 alaposan ismerje meg tanítványit, 

 az intézmény szakmai programja szerint nevelje osztályának tanulóit, a személyi-
ségfejlődés tényezőit vegye figyelembe, 

 működjön együtt az osztály diákbizottságával, segítse a tanulóközösség kialakulá-
sát, 

 koordinálja és segítse az osztályban tanító oktatók munkáját és látogassa óráikat, 

 tartson aktív kapcsolatot az osztály szülői közösségével, a tanítványaival foglal-
kozó kollégiumi nevelőtanárokkal, 

 kísérje figyelemmel a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi hely-
zetét, 

 minősítse a tanulók magatartását és szorgalmát, 

 szülői értekezleteket, az E-ellenőrzőn keresztül rendszeresen tájékoztassa a szülő-
ket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, 

 lássa el az osztályával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs feladatokat (pl. osz-
tály-napló pontos vezetése, hiányzások igazolása, félévi és év végi statisztikai ada-
tok szolgáltatása, beszámoló jelentés a vezetőség részére), 

 tájékoztassa rendszeresen tanulóit az iskola előtt álló feladatokról, mozgósítson 
azok megoldására, működjön közre a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 



26 
 

 vegyen részt az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észre-
vételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével segítse elő a közösség tevékenységé-
nek eredményességét., 

 saját hatáskörében - indokolt esetben - évi 5 nap távollétet engedélyezhet osztálya 
tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását, 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tehet a tanulók jutalmazására, segélyezé-
sére, büntetésére. 

 az iskolai közösségi szolgálat segítése, dokumentálása  

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók problémáinak feltá-
rása és megoldása az érdekeltek bevonásával a pedagógiai tapintattal 

 az igazolatlan órákat nyilvántartja és a mindenkor érvényben lévő törvénynek meg-
felelően eljár. 

 az osztályában tanító oktatók munkájának összehangolása, segítése; 

 fogadóóra, szülői értekezlet tartása, indokolt esetben családlátogatás, a szülők 
rendszeres tájékoztatása; 

 osztályfőnöki nevelőmunka megtervezése; 

 együttműködés a diákönkormányzatokkal, szülőkkel, az ifjúságvédelmi felelősök-
kel; 

 a tanügyi dokumentumok naprakész vezetése; 

 a közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat lát el, támogatja ta-
nulóit, hogy a közösségi szolgálatot az előírásoknak megfelelően teljesítsék; 

 az osztályozó konferenciákra elemző értékelést készít, a kiadott szempontok sze-
rint; 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére; 

 a tanulók tankönyvellátottságának figyelemmel kísérése; 

 az iskolai rendezvények előkészítése, és az ezeken való részvétel. 

 

2.6.  A minősítés irányelvei 

MAGATARTÁS 

példás: 

 Tanulmányi kötelezettségeit képességeihez mérten teljesíti 

 tevékenységével segíti az osztályközösség munkáját 

 jó magaviseletével, felnőttekhez, társaihoz való viszonyával példát mutat a többi-
eknek (megértő, tisztelettudóm, udvarias, a házirendet betartja) 
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 Környezetével és önmagával szemben igényes 

 fegyelmi intézkedés nem indult ellene 

 igazolatlan órája nincs 

jó: 

 fegyelmezett, a felnőttekhez és társaihoz való viszonya jó 

 kötelezettségeit, vállalt, illetve kapott feladatait teljesíti 

 igazolatlan mulasztásai, írásbeli fegyelmeztetései nincsenek 

változó: 

 viselkedése többször kifogásolható 

 a kötelességek, a kapott feladatok teljesítésében nem megbízható 

 igazolatlan mulasztásai, írásbeli figyelmeztetései vannak 

rossz: 

 kötelességét elhanyagolja, viselkedésével többszörösen megsérti a házirendet 

 társaira különösen rossz hatással van, figyelmeztetésekre sem változik pozitív 
irányban 

 igazgatói megrovásnál szigorúbb fegyelmi büntetése van 

 

SZORGALOM 

példás: 

 A tanórákra rendszeresen felkészül és aktivitásával példát mutat 

 ismereteinek gyarapítására a tanórán kívüli lehetőségeket is igénybe veszi (pél-
dául: könyvtár, szakkörök, pályázatok, versenyek) 

 elért tanulmányi eredményei képességeivel összhangban vannak 

 nincs elégtelen osztályzata. 

jó: 

 alapvető tanulmányi kötelességeit képességei szerint teljesíti 

 nincs elégtelen osztályzata 

változó: 

 tanulmányi munkájában rendszertelen, kötelességeit esetenként elmulasztja 

 tanulmányi eredménye gyengébb a képessége alapján várhatónál 
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hanyag: 

 munkájában megbízhatatlan, kötelességeit jóval képességei alatt teljesíti 

 

2.7.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékeny-
ségek 

2.7.1. A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral, nehézségekkel (BTMN) össze-
függő pedagógiai tevékenység 

Az iskola felvételi rendszere biztosítja, hogy felvett tanulóink általában rendelkeznek a 
továbblépéshez szükséges alapvető képességekkel, készségekkel, jártasságokkal. Ez 
nem jelentheti azt, hogy ne fordítsunk kellő figyelmet tanulóink beilleszkedésének meg-
könnyítésére, helyes magatartási szokásaik kialakítására. 

 Felvett tanulóinkat meg kell ismertetni mindazokkal a magatartási, viselkedési el-
várásokkal, amelyeket az iskola velük szemben támaszt. Beiratkozáskor minden 
tanuló rendelkezésére kell bocsátani az intézményi házirendet. 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral rendelkező tanuló problémáinak 
feltárása és megoldása érdekében az osztályfőnök együttműködik a gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelőssel, a fejlesztőpedagógussal, szükség esetén a nevelési ta-
nácsadóval. 

 Abban a kérdésben, hogy a tanuló beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, 
magatartási rendellenességgel küzd, a nevelési tanácsadó megkeresésére szakértői 
bizottság dönt. 

 A tanulót írásbeli kérelmére, szakértői határozat alapján - a gyakorlati oktatás ki-
vételével – részben vagy egészben – az igazgató felmentheti a kötelező tanórai 
foglalkozásokon való részvétel alól, ha ezt a tanuló egyéni adottságai, fogyatékos-
sága, továbbá sajátos helyzete indokolttá teszi. A felmentett tanulónak a tanév vége 
előtt az igazgató által meghatározott időben számot kell adni tudásáról. Az érett-
ségi tantárgyak alóli mentességet törvény szabályozza. 

 A tanulót írásbeli  kérelmére az igazgató mentesítheti a készségtárgyak tanulása 
alól, ha ezt egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolttá teszi. 

 A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell 
menteni. 

 

2.7.2. Gyermek- és ifjúságvédelem az intézményben 

A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény 

A gyermek- és ifjúságvédelem alapja az ENSZ közgyűlése által elfogadott és a Magyar 
Köztársaság jogrendszerébe beillesztett "A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény". 

Alapelvei: 
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 A gyermek érdekét semmilyen más érdek nem előzheti meg. 

 Az Egyezményben lefektetett jogokat a gyermekek számára minden megkülön-
böztetés nélkül biztosítani kell. 

 A gyermek számára mindenben a legkedvezőbb lehetőséget kell biztosítani. 

Az intézményi gyermekvédelem fogalma 

A gyermek- és ifjúságvédelem az intézmény minden tanulójára kiterjedő gondoskodás, 
pedagógiai, pszichológiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amelyek 
a fiatalok gondozását, ellátását, nevelését, érdekvédelmét hivatottak biztosítani. Szű-
kebb értelemben a nehéz helyzetbe kerülő vagy nevelési, magatartási problémákkal 
küzdő fiataloknak szervezett keretek között nyújtott segítséget jelenti. 

Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelem fontos feladata, hogy az intézményben a 
jelentkező, kezdődő teljesítmény- magatartás- és kapcsolat-zavarokat az intézmény sa-
ját probléma-megoldó kapacitásának bővítésével helyben legyen képes kezelni. 

Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelem alanyai 

Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelem alanyait az intézmény alábbiakban megha-
tározott célcsoportjaiba tartozó tanulók alkotják: 

 a hátrányos helyzetűek (HH),  

 halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH) 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők (BTMN) 

 sajátos nevelési igényűek (SNI) 

Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi hálózat 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyez-
tető körülmények feltárásában, megszüntetésében való közreműködés minden ok-
tató feladata. 

 Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a gyermek és ifjúságvé-
delmi koordinátor fogja össze. Elsődleges feladata, hogy megelőzze, elhárítsa és 
enyhítse a gyermek, a fiatal egészséges testi és személyiségfejlődését gátló ténye-
zőket.  

 Az intézmény a tanév kezdetén tájékoztatja a tanulókat és szüleiket a gyermek- és 
ifjúságvédelmi koordinátor személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban 
és hol kereshető fel. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor munkáját az alábbi személyek, intéz-
mények segítik kiemelten: 

o  Intézményen belül: osztályfőnök,  

   kollégiumi csoportvezető tanár, 

   nevelési igazgatóhelyettes, 
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   kollégiumért felelős vezető,  

   iskolaorvos, védőnő 

o Intézményen kívül: gyámhatóság, 

   nevelési tanácsadó, 

   gyermekjóléti szolgálatok, 

   egészségügyi intézmények, 

   rendőrség, 

   civil szervezetek. 

 . 

2.7.3. Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

Az intézmény a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 81. § (1) alapján a gyermek- és ifjúság-
védelem területén megelőző, feltáró és segítségnyújtó tevékenységet végez. 

 

Megelőzés 

A megelőzés feltételeit az intézmény alapvetően biztosítja: 

 az iskolai és kollégiumi környezet, a napirend lehetővé teszi az egészséges fejlődés 
folyamatát, 

 az étkeztetés, a mindennapi testedzés (sportolás) lehetőségei adottak, 

 a szülőkkel való kapcsolattartás rendszeres, 

 a tanulókat nem éri hátrányos megkülönböztetés származásuk, hitük, anyagi hely-
zetük, stb. miatt, 

 az iskolában és a kollégiumban a diákönkormányzatok érvényesíthetik jogaikat,  

 az iskolaorvos gondoskodik a tanulók szükséges egészségügyi vizsgálatáról, szű-
réséről. 

Feltárás 

A problémák feltárását az osztályfőnökök és a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor 
végzi.  

 A felmérés főbb szempontjai: 

o A HH-s, HHH-s, BTMN-s és SNI-s tanulók kiszűrése, 

o az esetleges szociális hátrányok feltárása, 

o a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók észrevétele, 
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o a tanulók környezetében előforduló káros szenvedélyek (alkohol, dohány-
zás, drog) feltérképezése. 

 A felmérés eredménye: 

A gyermek és ifjúságvédelmi koordinátor pontos nyilvántartást vezet a segítségnyúj-
tásra szoruló (HH-s, HHH-s, BTMN-s és SNI-s) tanulókról. 

 

Segítségnyújtás 

A segítségnyújtás a felmérésen és az érintett tanulókkal (esetleg a szülőkkel) való elbe-
szélgetésen alapul. Ennek eredményétől függően lehet kialakítani a szükséges segítség-
nyújtás formáját: 

 ingyenes tankönyv,  

 kollégiumi elhelyezés biztosítása, 

 pályázati lehetőségek megismertetése, segítségnyújtás a pályázathoz,  

 veszélyeztető okok megléte esetén felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgá-
lattal, a megfelelő szakemberekkel, a feladatokat koordinálja az osztályfőnökök-
kel, a szaktanárokkal együttműködve.  

 

A gyermek-és ifjúságvédelmi koordinátor feladatai: 

 a szülők, tanulók tájékoztatása azokról a lehetőségekről, intézményekről, szemé-
lyekről, ahol problémáik megoldásához segítséget kaphatnak 

 tájékoztatás nyújtása az osztályfőnökök és a tanulók számára 

 a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű va-
lamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nyil-
vántartása, támogatása 

 intézményi szintű statisztika elkészítése 

 adatszolgáltatás  

 kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

 közreműködik a konfliktuskezelő beszélgetéseken, fegyelmi tárgyalásokon, ahol  
a gyermek érdekében jár el  

 

2.7.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység 

Az iskola kilencedik osztályába való felvétel feltétele az intézmény Felvételi szabály-
zatában meghatározott általános iskolai tanulmányi szint és az eredményes felvételi 
vizsga. Így a felvett tanulók általában rendelkeznek azokkal az alapvető képességekkel, 
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készségekkel, jártasságokkal, amelyek – kellő szorgalommal – lehetővé teszik számukra 
a képességeiknek megfelelő eredmény elérését.  

 A beiratkozott tanulók tényleges tudásának megállapítására a kilencedik évfolyam 
elején tantárgyi méréseket végzünk. Ennek alapján szűrjük ki azokat a tanulókat, 
akiknek javasoljuk a csoportos vagy egyéni tantárgyi felzárkóztató foglalkozáso-
kon való részvételét.   

 A tartósan gyenge eredményt elérő tanulók esetében a szaktanár és az osztályfőnök 
felderíti az eredménytelenség okait. E tevékenység során együttműködnek az is-
kolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. Szükség esetén az osztályfőnök kéri 
a nevelési tanácsadó segítségét is. 

 Az intézmény igazgatója a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet124. § (1)-ban megha-
tározott esetekben szakértői vélemény alapján felmentést adhat a tanulónak egyes 
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. Az ilyen tanulók 
számára az intézmény egyéni felzárkóztatási foglakozást szervez. 

2.7.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

Iskolában 

 tanórai foglalkozások a középiskolai évfolyamokon, továbbá a szakképzésben az 
első második szakképesítésre való felkészítésben, azzal, hogy a második szakké-
pesítés megszerzése csak felnőttoktatás keretében történet. 

 az intézmény időkerete terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozások, 

 felvételi vizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga, szakmai al-
kalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat, 

 az iskolai létesítményeknek és eszközöknek a használata az ingyenes szolgáltatá-
sok igénybe vételéhez. 

 Ingyenes tankönyvet a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően biz-
tosítunk  

Egyéb pénzügyi források: 

Alapítványokhoz pályázatok benyújtása alapján pénzbeli támogatás elsősorban tanul-
mányi és sport versenyekhez, egyetemi felvételi előkészítő tanulmányokhoz. 

 

Kollégiumban 

 kollégiumi foglakozások, 

 lakhatási feltételek biztosítása, 

 folyamatos pedagógiai és rendszeres egészségügyi felügyelet, 
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 a kollégiumi létesítmények és eszközök használata A tanulók szociális támogatá-
sának elvei 

Lehetőség esetén a tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről az in-
tézmény diákszociális bizottsága dönt. 

A diákszociális bizottság tagjai:  

 nevelési igazgatóhelyettes (elnök), 

 osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

 diákönkormányzatok elnöke. 

 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

Az intézmény szakmai-oktatási céljának megfelelően kiemelt figyelmet fordít a tehet-
séges tanulókkal való foglalkozásra. 

 A tehetséggondozás célja a tanulók tehetségének, képességeinek minél teljesebb 
kibontakoztatása, amelynek eredményeként színvonalasan felkészülhetnek az 
érettségi vizsgára, a nyelvvizsgákra, a felsőoktatási intézmények felvételi vizsgá-
ira, és a különböző szintű tanulmányi, kulturális és sportversenyekre.  

 Az intézmény az oktatókkal együttműködve nyilvántartja a valamilyen területen 
tehetséges tanulókat, figyelemmel kíséri és támogatja fejlődésüket. 

 A tehetséggondozás színterei: 

o tanóra, 

o szakkörök, 

o sportkörök, 

o egyetemi előkészítők, 

o diákkörök, érdeklődési körök, 

o egyéni foglalkozások. 

 A tehetséggondozás tanórán kívüli lehetőségeit, az indítható foglalkozásokat az 
intézmény vezetősége a diákokkal az osztályfőnökökön keresztül előzetesen 
egyezteti. Kellő számú jelentkezés (minimum 10 fő) esetén az intézmény gondos-
kodik a tanulók által igényelt szakkör, egyetemi előkészítő, stb. megszervezéséről, 
indításáról. 

 A tehetséggondozást elsősorban az intézmény szaktanárai végzik, szükség esetén 
az intézmény óraadóról gondoskodik. 

 Az intézmény munkaközösségei tanév közben saját munkaterveik alapján évfo-
lyam- vagy iskolai szintű tanulmányi versenyeket hirdethetnek és szervezhetnek.  
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 Az intézmény lehetőségei szerint anyagilag is támogatja az alábbi megyei és or-
szágos tanulmányi versenyeken, kulturális és sport-vetélkedőkön részt vevő tanu-
lókat: 

o Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV) 

o Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak verseny 
(ÁSZÉV) 

o Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 

o Zrínyi/Gordiusz Matematika Tesztverseny 

o Irinyi János Országos Kémia Verseny 

o Arany Dániel Matematika Verseny 

o Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 

o „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny 

o „Szép Magyar Beszéd” verseny 

o Kossuth-Széchenyi Szónoklatverseny 

o Savaria Történelem Verseny 

o Forrásközpontú Történelem Verseny 

o Országos történelmi műveltségi vetélkedő 

o „Így látom a Holokausztot” megyei történelmi verseny 

o Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi 
Verseny 

o Megyei Programozói Bajnokság 

o Weblap készítő verseny 

o Megyei Alkalmazói Verseny 

o Theöreök Aladár Országos Tanulói Gépíró Verseny 

o Országos Gépíró Bajnokság 

o Országos Tanulói Gépíró Verseny 

2.7.6. Jutalmazások 

Az intézmény oktatói testülete vagy igazgatója a versenyeken kiemelkedően szereplő 
tanulókat jutalomban, dicséretben részesítheti. 

Jutalomban részesíthető az a tanuló, aki 

 kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkát végez, 

 példamutató közösségi magatartást tanúsít, 
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 hozzájárul az intézmény hírnevének megőrzéséhez, öregbítéséhez, 

 eredményes kulturális tevékenységet végez, vagy kimagasló sportteljesítményt 
nyújt. 

 

A jutalmazás formái a következők:  

Év közben: 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki, kollégiumi csoportvezetői dicséret, 

 kollégiumvezetői dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 oktatói testületi dicséret. 

 

Év végén: 

 bizonyítványba írt tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséret, 

 oklevél, jutalomkönyv, tárgyjutalom, 

 kollégiumi évfolyamdíj 10 –11. évfolyamon, 

 Kiváló Kollégista cím, 

 kollégiumi DÖK – díj, és DÖK különdíjak, 

 SZIKSZI Kiváló Diákja, 

 Széchenyi István Emlékérem, 

 

Alapítványi díjak, jutalmak: 

 a Széchenyi 75 Alapítvány díjai: 

o Jó tanuló - Jó Sportoló Alapítványi Díj, 

o évfolyamdíj, 

o Végzős Diákok Alapítványi Díj, 

 

2.8. A tanulóknak a szakképző intézmény döntési folyamataiban való részvé-
teli joga gyakorlásának rendje 

2.8.1. A diákönkormányzatok  
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 Az iskola, a kollégiumok tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákkörö-
ket hozhatnak létre.  

 A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolában 
és a kollégiumokban diákönkormányzat látja el. A diákönkormányzatok tevékeny-
sége illetékességi területén a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A di-
ákönkormányzatok szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség 
fogadja el, és az oktatói testület hagyja jóvá.  

 Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint 
választott iskolai diákbizottság áll. A tanuló ifjúságot az intézmény vezetősége és 
az oktatói testület előtt az IDB képviseli, jogait gyakorolja. 

A kollégiumi diákönkormányzat (DÖK) élén mindkét kollégiumban a kollégiumi köz-
gyűlés által választott kollégiumi diákönkormányzat vezetősége áll. A kollégiumi tanu-
lókat a DÖK vezetőség képviseli az intézmény vezetősége és a kollégiumi nevelőtestület 
előtt. 

A diákönkormányzatok tevékenységüket saját szervezeti és működési szabályzataik 
szerint folytatják  

A diákönkormányzatok tevékenységét a diákmozgalmat segítő oktatók támogatják és 
fogják össze. Mindhárom diákönkormányzat az említett oktatókon és választott vezető-
iken keresztül érvényesítheti jogait, fordulhat az intézmény, illetve a kollégium vezető-
ihez. 

Az iskolai diákközgyűlés az intézmény, a kollégiumi közgyűlés a kollégium legmaga-
sabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely küldött - közgyűlésként is lebonyolítható. 

Az iskolai diákközgyűlés az osztályok által megválasztott küldöttekből áll. A diákköz-
gyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, 
kritikai megjegyzéseit. A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat 
működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze 

A kollégiumi közgyűlés a kollégiumi tanulókból áll. Működésére az iskolai diákköz-
gyűlésre vonatkozó rendelkezések érvényesek azzal a kiegészítéssel, hogy a kollégium-
vezető is összehívhatja. 

 Az IDB az intézmény vezetőivel rendszeresen értékeli az iskolában folyó nevelő-
oktató munkát, a tanulói öntevékenység formáit, eredményeit, és megbeszéli a kö-
vetkező hónap feladatait. 

 

2.9. A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző 
intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

2.9.1. A szülők tájékoztatásának formái  

Az intézmény a tanév során 
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 szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített időpontokban (szülői ér-
tekezletek, fogadóórák,   

 rendszeres írásbeli tájékoztatást ad (E-ellenőrző), 

 rendkívüli esetben (pl. fegyelmi ügy, igazolatlan mulasztás) azonnal írásban érte-
síti a szülőt, 

 az intézmény internetes honlapján rendszeres információt szolgáltat. 

 Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. 
A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak 
tájékoztatást. Az első évfolyamosok szüleit a tanulók iskolakezdésének zavarta-
lansága érdekében beiratkozáskor tájékoztatja az osztályfőnök a legfontosabb tud-
nivalókról. 

Az osztályfőnök tanévenként két szülői értekezletet tart. Rendkívüli szülői érte-
kezletet az igazgató vagy az osztályfőnök hívhat össze a felmerülő problémák 
megbeszélésére. 

Szükség esetén az osztályfőnök online szülői értekezletet is tarthat 

Az iskolába járó tanulók szülei számára az összevont szülői értekezletet az igaz-
gató tartja. Összevont szülői értekezletet általában évenként egyszer kell tartani. 

 A kollégista tanulók szülei számára szervezett szülői értekezletet a kollégiumi fel-
adatok ellátásával megbízott igazgatóhelyettes tartja, bevonva a kollégiumi cso-
portvezetőket. A kilencedik osztályos tanulók szüleit az iskolai beiratkozás napján 
kapnak tájékoztatást a kollégiummal kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókról. 

A kollégiumi szülői értekezleteket általában az iskolai rendezvényekhez kapcsoló-
dóan kell megszervezni. 

 Az intézmény valamennyi oktató részvételével tanévenként két alkalommal a mun-
katervben rögzített időpontban általános szülői fogadóórát tart. Amennyiben a 
szülő vagy gondviselő az általános fogadóórán kívül szeretne találkozni az oktató-
val, erre elsősorban az oktató havi fogadóóráján van lehetősége. Ettől eltérő, fontos 
illetve sürgős esetben előzetesen a szülőnek az oktatóval telefonon vagy írásban 
időpontot kell egyeztetnie. A megkeresés elől az oktató nem térhet ki. 

 Valamennyi oktató köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos be-
jegyzést az elektronikus naplóba azonnal beírni. 

 

2.9.2. Diákönkormányzatok és vezetőik 

A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény 69. §-a rendelkezik a tanulóközössé-
geket és a diákönkormányzatot érintő kérdésekben.  

a) A szakképző intézmény, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő kö-
zös tevékenységük megszervezésére, a demokrácia, közéleti felelősségre nevelés 
érdekében – a házirendben meghatározottak szerint- diákköröket hozhatnak létre, 
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amelyek létrejöttét és működését az oktatói testület segíti. A diákkörök döntési 
jogkört gyakorolnak – az oktatói testület véleménye meghallgatásával- saját kö-
zösségi életük megszervezésében.  

b) Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint 
választott iskolai diákbizottság (IDB) áll. A tanulóifjúságot az intézmény vezető-
sége és az oktatói testület előtt az IDB képviseli (jogait gyakorolja).  

c) A kollégiumi diákönkormányzat élén a kollégiumi közgyűlés által választott diák-
önkormányzat áll. A kollégiumi tanulókat a kollégiumi diákönkormányzat képvi-
seli az intézmény vezetősége és a kollégiumi nevelőtestület előtt.   

d) A diákönkormányzatok tevékenységüket saját szervezeti és működési szabályza-
tuk szerint folytatják, amit a választó tanulóközösség fogad el és az oktatói testület 
hagy jóvá.   

e) A diákönkormányzatok tevékenységét az iskolai és a kollégiumi diákmozgalmat 
segítő oktatók segítik és fogják össze. Mindhárom diákönkormányzat elsősorban 
az említett oktatókon keresztül érvényesítheti jogait, fordulhat az intézmény, il-
letve a kollégium vezetőihez. A diákönkormányzat munkáját az erre a feladatra 
kijelölt felsőfokú végzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára 
az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra – a diákönkormányzat megbízása 
alapján – eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.   

f) Az iskolai diákközgyűlés a szakképző intézmény, a kollégiumi közgyűlés a kollé-
gium legmagasabb tájékozódó/tájékoztató fóruma.  

g) Az iskolai diákközgyűlés az osztályok  által megválasztott küldöttekből áll.  

h) A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevé-
teleit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. A diákközgyűlés az igazgató által, illetve 
a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze.  

A kollégiumi közgyűlés a kollégiumi tanulókból áll. Működésére az iskolai diákköz-
gyűlésre vonatkozó rendelkezések érvényesek azzal a kiegészítéssel, hogy a kollégium-
vezető is összehívhatja. 

Az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a diákönkormányzatokat segítő oktatók kapcso-
lattartása folyamatos. 

Mindhárom diákönkormányzat az oktatókon és választott vezetőiken keresztül érvénye-
sítheti jogait, fordulhat az intézmény, illetve a kollégium vezetőihez. 

 

2.10. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai  

 
A tanulmányoki alatti vizsgák szervezését a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 60. §-a 
és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról XXVI. fe-
jezete részletesen szabályozza. 
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A tanuló félévi és év végi osztályzatait 
a) évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy 
b) a tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye 

alapján kell megállapítani. 
 
2.10.1. A tanulmányok alatti vizsgák fajtái 

 
2.10.1.1 Osztályozó vizsga 

 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz, ha 
a) felmentették a foglalkozáson való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy ta-

nítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy 
egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló telje-
sítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minő-
síthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói 
testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztá-
sainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a 12/2020 
korm.rend. 163. §-ban meghatározott értesítési kötelezettségének., 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizott-
ság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesíté-
sére vonatkozik. Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szer-
vezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszer-
vezni. 
Az osztályozó vizsgák vizsgaidőszakai intézményünkben: 

- január 05 – január 20. (tanulmányi idő rövidítésére nem) 
- április 10 – április 25. (tanulmányi idő rövidítésére nem) 
- augusztus 21 – augusztus 31. 

 
 
2.10.1.2 Különbözeti vizsga 
 
A különbözeti vizsga iskolaváltáshoz kapcsolódik. Célja annak megállapítása, hogy a tanuló 
rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel. A különbözeti vizsga tan-
tárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell határozatot hozni a tanuló 
ügyében. Különbözeti vizsgát kell tenni a tanulónak a nem tanult tantárgyakból is. Különbözeti 
vizsgát a tanuló abban a szakképző intézményben tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kí-
vánja. A különbözeti vizsga időpontját az igazgató határozza meg. 
 
2.10.1.3 Javítóvizsga 
 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 
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a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 
b) az osztályozó vizsgáról, illetve a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 
Javítóvizsga letételére az augusztus tizenötödikétől augusztus hónap utolsó napjáig terjedő idő-
szakban az igazgató által meghatározott időpontban van lehetőség. 
 
2.10.1.4. A független vizsgabizottság előtt letehető vizsga 
 
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a szakképzési államigaz-
gatási szerv szervezi. 
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője - a félév vagy a tanítási 
év utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása 
céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell 
jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az igazgató a bejelentést nyolc napon 
belül továbbítja a szakképzési államigazgatási szerv felé. A vizsgát az első félév, illetve a taní-
tási év utolsó hetében szervezik. 
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője - a bizonyítvány átvé-
telét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy ha bármely tantárgyból javítóvizsgára utasítot-
ták, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. A szakképző intézmény a kérelmet 
nyolc napon belül továbbítja a szakképzési államigazgatási szervnek. 
A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az az oktató, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá 
aki abban a szakképző intézményben tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 
 
2.10.1.5. Ágazati vizsga 
 
Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személy-
nek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompeten-
ciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő sze-
mély az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. 
Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szak-
mai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 
Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni. 
Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekin-
teni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, elő-
zetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, 
ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ebben 
az esetben a szakmai vizsga eredményét - az ágazati alapvizsga eredményének figyelmen kívül 
hagyásával - a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának 
megfelelően kell megállapítani. 
A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból 
és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző 
intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. A vizsgabizottság 
elnöke a Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogosult. 
Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati 
alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meg-
határozott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol. 
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Az ágazati alapvizsga adminisztrációja a tanulmányok alatti vizsga szabályai szerint történik. 
A tanulmányok alatti vizsgáról tanulónként, illetve képzésben részt vevő személyenként és 
vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállítani 
A sikeres ágazati alapvizsga dokumentálása a KRÉTA rendszerben és az év végi bizonyítvány-
ban – Szkr. 25. § (1) bekezdés 9. pontja szerint történik. 
Az ágazati alapvizsgák többségének eredménye a szakmai vizsga érdemjegyébe is beszámít a 
KKK szerint. 
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes tel-
jesítése.  
Sikertelen ágazati alapvizsga esetén a képzésben részt vevő 60 napon belül javítóvizsgát (pót-
lóvizsgát) tehet. 
A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett, valamint a 
szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel nem vehet részt. 
 
 
2.10.2. A tanulmányi vizsgák szervezéséről 

 
A tanulmányok alatti vizsga időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 
tájékoztatni kell. 
Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - független vizsgabizott-
ság előtt vagy abban a szakképző intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló tanulói jogvi-
szonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Ha a szakképző 
intézmény oktatóinak szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább 
két olyan oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit és az értékelés szabályait a szakképző intézmény 
szakmai programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt a szakképző 
intézményben szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizs-
gabizottság elnökét és tagjait a szakképzési államigazgatási szerv bízza meg. 
Az olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a szakképző intézmény szakmai 
programja alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultsá-
got szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a mini-
mum hatvanperces, az adott vizsgatárgy legfontosabb tanulmányi követelményeit magában 
foglaló írásbeli/gyakorlati vizsgatevékenység sikeres teljesítése. 
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 
megtartásáért, ennek keretében 

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére és teljesítette-e a vizsga 
letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni 
szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, 
c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 
d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező 
oktató csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja. 
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A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga 
jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató 
e feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, ame-
lyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 
c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 
d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pon-

tosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 
A vizsgázó pótlóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki 
fel nem róható okból elkésik, távol marad vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, 
mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való 
részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó 
szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló 
vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kéré-
sére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 
 
 
 
Az írásbeli vizsga 
 
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, ha a vizs-
gatevékenység megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizs-
gáztató oktató által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, számítástechni-
kai program formájában - kell elkészíteni. 
Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató úgy köte-
les kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 
A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató jelenlétében megállapítja a jelenlé-
vők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli téte-
leket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 
Az írásbeli vizsgán kizárólag a szakképző intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapo-
kon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, min-
den egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számí-
tógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 
Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről a szakképző intéz-
mény gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 
feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak eze-
ken a lapokon lehet készíteni. 
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő tantárgyan-
ként minimum hatvan perc. 
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtar-
tani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 
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biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - harmadik vizsga-
ként is megszervezhető. 
Ha a vizsgáztató az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját, 
ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és vissza-
adja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató a szabálytalanság tényét 
és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak, aki az írásbeli vizsga befejezését köve-
tően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az 
igazgató a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizs-
gázó és a vizsgáztató nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, 
információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőköny-
vet a vizsgáztató, az igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyző-
könyvre rávezetheti. 
Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - az üres 
és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi a 
vizsgáztatótól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja, és a vizs-
gairatokhoz mellékeli. 
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által 
használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakér-
désekre adott megoldásokat. 
Ha a vizsgáztató a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem 
engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, 
és értesíti az igazgatót. 
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az igazgatóból és két - a vizsgabi-
zottság munkájában részt nem vevő - oktatóból álló háromtagú bizottság a cselekmény súlyos-
ságát mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 
c) ha a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát eredménytelennek nyilvá-

nítja, vagy az a) pont szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét. 
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell fog-

lalni. 
 
Online vizsga  
Indokolt esetben, ha az igazgató engedélyezi, akkor az írásbeli vizsga szervezhető online 

módon. Az online vizsga esetén a tanuló a meghatározott időpontban, a megadott felületen, a 
megadott hozzáféréssel vizsgázik. A vizsga előtt próbavizsga keretében a vizsgázó és a vizs-
gáztató ellenőrzik a vizsga lebonyolíthatóságát. Ha a vizsgázó önhibáján kívül történt probléma 
miatt (pl. technikai probléma) a vizsgát meg kell szakítani, akkor a vizsgázó kérésére pótló 
vizsgát tehet.  
 
A szóbeli vizsga 

 
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsga-
teremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 
időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 
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A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - ha szük-
séges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli 
vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató gondoskodik. 
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 
szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondo-
latait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a felelte-
tés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A té-
telben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni, 
vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottságtól segítséget 
kaphat. 
A vizsgabizottság a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehet fel, ha meggyőződött 
arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibá-
jából nem tudta folytatni, vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. 
A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, 
vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értéke-
lése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a 
szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot 
meg kell felezni, és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell 
kiszámítani. 
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 
tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt érté-
kelést a vizsgajegyzőkönyvre. 
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 
ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megálla-
pítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell 
tüntetni. 
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az 
írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 
 

Online vizsga  
Indokolt esetben, ha az igazgató engedélyezi, akkor a szóbeli vizsga szervezhető online mó-

don. Az online vizsga esetén a tanuló a meghatározott időpontban, a megadott felületen, a meg-
adott hozzáféréssel vizsgázik. A vizsga előtt próbavizsga keretében a vizsgázó és a vizsgáztató 
ellenőrzik a vizsga lebonyolíthatóságát. Ha a vizsgázó önhibáján kívül történt probléma miatt 
(pl. technikai probléma) a vizsgát meg kell szakítani, akkor a vizsgázó kérésére pótló vizsgát 
tehet.  
 
 
A gyakorlati vizsgatevékenység 
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A gyakorlati vizsgatevékenység szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgynak a szakképző 
intézmény szakmai programjában meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem álla-
pítanak meg. 
A gyakorlati vizsgatevékenység tartalmát az igazgató hagyja jóvá. 
A gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meg-
győződött a vizsgatevékenység elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglété-
ről. 
A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 
vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakor-
lati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 
egészségvédelmi előírásokról. 
A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben 
meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a gyakorlati vizsgatevékenység ismerte-
tésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához rendelkezésre 
álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a gyakorlati vizsgatevékenység leírása 
tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtá-
sára rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 
A gyakorlati vizsgatevékenységet egy érdemjeggyel kell értékelni. Az értékelésben fel kell tün-
tetni a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a tanszak megnevezését, a vizsgamunka 
tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati okta-
tást végző oktató írja alá. 
A vizsgázó gyakorlati vizsgatevékenységre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga hely-
színén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra 
kapott osztályzatok alapján kell meghatározni. 
 
2.10.3. A tanulmányok alatti vizsga eredményeinek dokumentálása 

 
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 
teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több évfolyam 
valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyít-
ványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az évfolyam valamennyi követelményét, az 
egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, 
és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be 
kell írni. 
Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizs-
gáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon 
belül írásban értesíti azt a szakképző intézményt, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 
A tanuló magasabb évfolyamba lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság által 
adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot - az a szakképző intézmény dönt, amellyel 
a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy 
tanulmányi követelményeit teljesítette. A szakképző intézmény magasabb évfolyamán vagy év-
folyamismétlés esetén e tantárgy tanulásával kapcsolatban a szakképző intézmény szakmai 
programjában foglaltak szerint kell eljárni. 
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az 
évfolyam megismétlésével folytathatja. 
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Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, 
mert az előírt vizsga letételére az oktatói testülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő 
lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 
A tanuló bizonyítványának kiadását a szakképző intézmény nem tagadhatja meg. 
 

2.10.4. Vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

Minden vizsgatárgy követelménye azonos az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola szak-
mai programjában meghatározott követelményrendszerével. A tanulmányok alatti vizsgák ér-
tékelési rendje megegyezik a szakmai programban rögzítettekkel. 
 

2.10.4.1 Vizsgatárgyak részei 

Tantárgy neve Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom X X  

Történelem X X  

Matematika X X*  

Idegen nyelv X X  

Biológia X X  

Kémia X X  

Fizika X X  

Földrajz X X  

Kötelező komplex természettudomány X X  

Informatika/Digitális kultúra  X X* 

Testnevelés és sport  X X 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek X X  

Ágazati alapozó oktatás/Szakirányú oktatás 
tantárgyai (Gazdálkodás és menedzsment) 

X X  

Ágazati alapozó oktatás/Szakirányú oktatás 
tantárgyai (Informatika és távközlés) 

 X X 

x*: Ha a vizsgázó teljesítménye az írásbeli/gyakorlati vizsgán nem éri el a 25%- ot, de eléri a 
12%-ot, akkor szóbeli vizsgán javíthat. 
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2.10.4.2 Az értékelés szabályai 

Osztályozó, különbözeti vizsgák 

● Ágazati alapozó oktatás/Szakirányú oktatás tantárgyai (Gazdálkodás és menedzsment) 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  34% elégtelen 
35% -  54% elégséges 

 55% -  74% közepes  
 75% -  89% jó 
 90% - 100% jeles 
 
● Ágazati alapozó oktatás/Szakirányú oktatás tantárgyai (Informatika és távközlés) 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 
● Sport ágazat 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  35% elégtelen 
36% -  52% elégséges 

 53% -  70% közepes  
 71% -  85% jó 
 86% - 100% jeles 
 

● Ügyvitel ágazat 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% -   100% jeles 
 

Matematika: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% -   100% jeles 
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Fizika: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% -   100% jeles 
 

Kötelező komplex természettudomány: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% -   100% jeles 
 

Biológia, anatómia, egészségtan: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  35% elégtelen 
36% -  52% elégséges 

 53% -  70% közepes  
 71% -  85% jó 
 86% -   100% jeles 
 

Angol nyelv, német nyelv: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% -   100% jeles 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

Írásbeli: elemző fogalmazás 

Értékelés: a 2017-től érvényes érettségi szabályzat alapján 50 p (25+5+5+5+10) 
Szóbeli: az adott évfolyam tantervi anyagából összeállított tételsor alapján 
Értékelés: a 2017-től érvényes érettségi szabályzat alapján 50 p (20+20+10) 
 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 
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 0% -  29% elégtelen 
30% -  54% elégséges 

 55% -  69% közepes  
 70% -  84% jó 
 85% -   100% jeles 
 

Történelem: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  29% elégtelen 
30% -  49% elégséges 

 50% -  69% közepes  
 70% -  84% jó 
 85% - 100% jeles 
 

Informatika/Digitális kultúra: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 

Testnevelés és sport: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
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Javítóvizsgák 

 

● Ágazati alapozó oktatás/Szakirányú oktatás tantárgyai (Gazdálkodás és menedzsment) 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  34% elégtelen 
35% -  54% elégséges 

 55% -  74% közepes  
 75% -  89% jó 
 90% - 100% jeles 
 

● Ágazati alapozó oktatás/Szakirányú oktatás tantárgyai (Informatika és távközlés) 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 

● Sport ágazat 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 
● Ügyvitel ágazat 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 
Matematika: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
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Fizika: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 

Kötelező komplex természettudomány: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 

Biológia, anatómia, egészségtan: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  35% elégtelen 
36% -  52% elégséges 

 53% -  70% közepes  
 71% -  85% jó 
 86% - 100% jeles 
 

 

Angol nyelv, német nyelv: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

Írásbeli: elemző fogalmazás 
Értékelés: a 2017-től érvényes érettségi szabályzat alapján 50 p (25+5+5+5+10) 
Szóbeli: az adott évfolyam tantervi anyagából összeállított tételsor alapján 
Értékelés: a 2017-től érvényes érettségi szabályzat alapján 50 p (20+20+10) 
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A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  29% elégtelen 
30% -  54% elégséges 

 55% -  69% közepes  
 70% -  84% jó 
 85% - 100% jeles 
 

Történelem: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  29% elégtelen 
30% -  49% elégséges 

 50% -  69% közepes  
 70% -  84% jó 
 85% - 100% jeles 
 
Informatika/Digitális kultúra: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 
Testnevelés és sport: 

A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: 

 0% -  24% elégtelen 
25% -  39% elégséges 

 40% -  59% közepes  
 60% -  79% jó 
 80% - 100% jeles 
 

 

2.11. A felvétel és átvétel helyi szabályai 

A Tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony szabályozása a Szakképzésről 
szóló 2019. évi LXXX. törvény 53.§-ban történik. 

A szakképzésben 

a) a tanuló tanulói jogviszonyban, 

b) a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonyban áll. 

A tanulói jogviszony 
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A tanulói jogviszony a szakképző intézmény és a tanuló között jön létre, és felvétellel, 
vagy átvétellel keletkezik. A felvétel illetve átvétel jelentkezés alapján történik. A fel-
vételről vagy átvételről az igazgató dönt. 

Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai oktatás-
ban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben 
a tanuló a huszonötödik életévét betölti. A szakképző intézmény tanulójának tankötele-
zettségére az Nkt.-t kell alkalmazni. 

A szakképző intézmény felvételi követelményeit és a felvételi eljárás rendjét a szak-
képző iskola felvételi szabályzata tartalmazza. 

Szakképző intézményünkbe a felvétel részben az általános iskolában elért eredmények 
alapján történik. A jeles vagy kitűnő általános iskolai tanulmányi eredménnyel rendel-
kező tanulók felvételi esélye nagyobb, de a jó rendű tanulóknak is komoly esélyük van 
a felvételre. Az elmúlt évek felvételi statisztikái azt bizonyítják, hogy a felvett tanulók 
jelentős része az általános iskolában a jó tanulmányi eredményű tanuló volt. A nagy 
múltú és jó hírű Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégiumba kerülés 
feltétele a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli felvételi 
vizsgán nyújtott jó teljesítmény.   

A felvételi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és matematika. Az intézmény mindkét tan-
tárgyból központilag, egységes követelmények szerint kiadott feladatlapok alapján szer-
vezi az írásbeli felvételi vizsgát.  

A jelentkezési lapon minden oktatási forma, ágazat megjelölhető.  

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a belső kódot is!  

A tanulói jogviszony megszűnésére a Szakképzési törvény 56.§-ában megfogalmazot-
tak az irányadók. 

 

A felnőttképzési jogviszony  

Szakmai képzés kizárólag felnőttképzési jogviszonyban szervezhető.  

A felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban 

a) a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére, 

b) az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven 
százalékáig csökkenthető. 

A felnőttképzési jogviszonyra az Felnőttképzési törvényt kell alkalmazni. 

 

2.12. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 
terv 
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Az elsősegély-nyújtási ismeretek szerves részét képezik a NAT kompetenciaterületi tu-
dásanyagának, ahogyan ez az eddigiekben oktatott tantárgyi tartalmak közül az osztály-
főnöki, egészségtan, biológia tematikához is köthető, így onnan is átemelhetőek a konk-
rétumok.    

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 
sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 
megérkezése előtt. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott 
kapott alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az 
iskolai balesetek számának növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, 
megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. 
Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia órákon, szakkörökön az ismeretek 
elsajátítására.  

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szem-
léltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására.  

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládá-
val rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendez-
vények (pl. hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

o ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

o ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfo-
galmakat; 

o ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

o tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható kö-
vetkezményeit; 

o sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

o ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

o sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt felada-
tok: 

o a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges kész-
ségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismere-
tek területén 

o a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapis-
mereteit; 
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o a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli 
(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással 
kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megva-
lósításának elősegítése érdekében: 

o az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjú-
sági Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesüle-
tével 

o tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kí-
vüli vetélkedőkbe; 

o támogatjuk az oktatók elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó tovább-
képzésekre való jelentkezését. 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevé-
kenységformák szolgálják: 

o az oktatási programban szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó  is-
meretek: pl.biológia-légúti akadály, fizika-égési sérülés, kémia-mérgezés, 
testnevelés-ficam 

o az osztályfőnöki órákon feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teen-
dők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszol-
gálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; 

o  az iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 
igénybe vétele az egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában   

 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

o szakkörök  

o elsősegély-nyújtási bemutatót  

o évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtás-
sal foglalkozó témanap szervezése  
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3. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

3.1.  A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés szükségessége 

A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés olyan folyamat, melynek eredményeképpen az 
oktatók a szaképző intézményben végzett tevékenységet és a tanulók részvételét a szak-
képző intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló egészségi állapotának 
kedvező irányú változását idézze elő. Az iskola mindennapjaiban az alábbi négy egész-
ségfejlesztési alapfeladat rendszeres végzését jelenti: - minden tanulóval, a teljes oktatói 
testület és alkalmazotti közösség, az iskolaegészségügyi szolgálat szakemberei, a szülők 
és az iskola környezetének bevonásával, szakmai segítés és ellenőrzés mellett: 

 egészséges táplálkozás 

 mindennapos testnevelés 

 a tanulók lelki egészségének, érett személyiséggé válásának elősegítése, 

 egészségismeretek elsajátítása 

 

A cél meghatározása 

Célunk, hogy minden tevékenységünkkel szolgáljuk a tanulók egészséges testi, lelki és 
szociális fejlődését. A különböző műveltségi területek feldolgozása során ismereteket 
nyújtunk a betegségek, balesetek, sérülések elkerüléséről, a járványhelyzet kezeléséről, 
az egészség megőrzésének lehetőségeiről. Intézményünk személyi és tárgyi környezet-
ével segítjük azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a 
kialakulását, amelyek a fiatalok egészségi állapotát javítják. A teljes körű egészségfej-
lesztés olyan folyamat iskolánkban, amelynek eredményeképpen a tanuló egészségi ál-
lapotában kedvező irányú változás következik be. Ettől elsősorban a hiányzások csök-
kenését, a fiatalok fizikai állapotának javulását várjuk. 

Tartalmi elemek 

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, 
hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 
tiszteletére is nevel. A szülői házzal együttműködve az iskolában és a kollégiumban 
feladataink a következők e téren: 

 Felkészítjük a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben képesek legyenek 
egészséges életvitelt kialakítani, helyes döntéseket hozni életmódjukra vonatko-
zóan. Ennek fontos elemei az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás. 

 Fontosnak tartjuk a sport és az esélyegyenlőség kapcsolatát. 

 Fejlesztjük a beteg, sérült embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást, a 
hátránnyal élők segítését, az önkéntesség elvének elfogadását- 

 Megismertetjük a környezet – háztartás, iskola, közlekedés – egészséget, testi ép-
séget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit és ezek elkerülésének módjait. 
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 Támogatást nyújtunk a tanulóknak a káros függőségekhez vezető szokások (pl. do-
hányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás, internetfüggőség) kialaku-
lásának megelőzésében. Segítjük a krízishelyzetbe jutottakat. 

 Kiemelt feladat a deviáns viselkedés, bántalmazás és az iskolai erőszak megelő-
zése. 

 Foglalkozunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítunk 
– a szülők bevonásával – a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra tör-
ténő felkészítésre. Felkészítjük tanulóinkat a párkapcsolati erőszak, bántalmazás 
jeleinek felismerésére, és azok tudatos kezelésére. 

 Hangsúlyozzuk a lelki egészség (mentálhigiéné) fontosságát, ennek kialakításához 
és megerősítéséhez szükséges készségeket és képességeket fejlesztjük. 

 Felkészítjük a fiatalokat az esetleges járványhelyzetek kezelésére, a szabályok be-
tartásának fontosságára, a szűrőprogramokon való felelős részvételre. 

 Egészségismeretek oktatása: (stresszkezelés, táplálkozás, testmozgás, egészség-
ügyi ellátó rendszer megismerése, elsősegélynyújtás) 

                                                                      
 Az egészségnevelés színterei 

 Tantárgyak keretében, modul formájában: osztályfőnöki órán – életvitel, biológia-
kémia órákon, testnevelés órákon, etika órán, művészetekben 

 Elsősegély-nyújtási ismeretek: osztályfőnöki órán, egészségnapon, balesetvédelmi 
oktatás keretében elsősorban az iskolaorvos és védőnő bevonásával 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése és vizsgálata minden évben 
(fittség) március-májusban. Erről bizonyítvány átadása az utolsó testnevelésórán. 

 Mindennapos testnevelés és diáksport napja szeptember 25. – Egészség témanap. 

 Tanórán kívül: 

o egészséges táplálkozás, iskolai étkeztetés, büfé kínálatának nyomon köve-
tése 

o mindennapos testnevelés mellett versenysport, diáksportkörök, diáknap 

o személyiségfejlesztő tréningek – városi szervezetekkel együttműködve 

o az iskolai környezet mint élettér egészségesebbé tétele (osztálytermek, ud-
var,   biztonságos iskola) 

o iskola-egészségügyi szolgálat működése: orvos, védőnők (együttműködési 
stratégia kidolgozása: ellenőrzés, szűrés, követés, kérdőívek). A tanuló 16. 
életévét betöltve egészségügyi érettségi vizsgálaton vesz részt, erről igazo-
lást kap – kiskorúság miatt a szülő is. 
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 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájának összehangolása az osztályfőnö-
kökkel (9. évfolyam felmérése: Környezeti hatások, életminőség, a káros szenve-
délyekhez való viszony. Értékelés, elbeszélgetés folyamatosan.) 

 Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő-
tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos szerep hárul a DÖK-re és a csalá-
dokra is ebben a munkában. 

A család mellett az iskolára is nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek 
egészséges életmódra nevelésében. Ezért oktatói testületünk évente egy területet ki-
emelten kezel, és egy egészségnapot szervezünk ennek jegyében. (pl. ember és környe-
zet, kapcsolat önmagammal, káros szenvedélyek, drogprevenció, fiatalok és az erőszak 
stb.) Ezt az éves munkaterv tartalmazza. Osztályfőnöki órákon évente több alkalommal 
egészségnevelési témákat dolgozunk fel. 

Munkánk során szorosan együttműködünk az iskola-egészségügyi szolgálattal preven-
ciós tevékenységet folytató szervezetekkel. 

Az egészségismeretek témakörei az iskolában, melyek hatékony átadása a 
megfelelő készségek kialakítását is jelenti (egészségműveltség kialakítása): 

Az egészséget befolyásoló tényezők: 

 Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége, mint közös felelősségünk. 

 A gyermek jogai és kötelességei: jogtudatosság és kötelességtudatosság. 

 A jó egészségi állapot megőrzése. 

 Személyi higiéné. 

 Az egészséges pszichoszexuális fejlődés. 

 A környezet egészsége. 

 Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 

 A média egészséget meghatározó szerepe. 

 Művészeti tevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és ta-
nulási eredményességet elősegítő hatásai. 

 Fogyasztóvédelem. 

 Idő és az egészség, alvás és egészség, bioritmus, időbeosztás. 

 Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segí-
tése. 

 Táplálkozás: 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséges táplálkozás, élelmiszerek helyi termelése, helyi fogyasztása. 
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 Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

 A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

 Testmozgás: 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséghez szükséges testmozgás. 

 A szervezet fejlődése és működése testmozgással és annak hiányában. 

 Sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és tanulási 
eredményességet elősegítő hatásai. 

 Lelki egészség (ide tartozik a stressz- és konfliktus-kezelés, problémamegoldás 
fejlesztése, az agresszió, bántalmazás és a szenvedélybetegségek elsődleges meg-
előzése is, valamint a társas kapcsolati készségek fejlesztése útján a családi életre 
nevelés is): 

 A lelki egészség. 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek 
szerepe a másik önértékelésének segítésében. 

 Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

 A társas kapcsolatok, a társas kapcsolati készségek fejlesztése (ezt legeredménye-
sebben az oktató a saját tanóráin alkalmazott megfelelő pedagógiai módszerek al-
kalmazásával teheti! – ezzel a lelki egészséget és a jobb tanulást is egyszerre szol-
gálja). 

 A nő szerepei, a férfi szerepei. 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 A családi élet – kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

  

Betegségek megelőzése: 

 Megelőzhető fertőző betegségek, a megelőzés elmulasztásának következményei. 

 Krónikus, nem-fertőző betegségek. 

 Krónikus megbetegedésben szenvedők egészsége. 

 Gerincvédelem, gerinckímélet. 

 Balesetek, baleset-megelőzés, elsősegély-nyújtás. 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 
játék-szenvedély, internet- és tv-függőség). 
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A gyermek fejlődése: 

 A gyermekáldás, a várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

 A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez – családban, iskolában. 

  

Az egészségügy igénybevétele: 

 Otthoni betegápolás. 

 Iskola-egészségügy igénybevétele. 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 
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4. OKTATÁSI PROGRAM 

 

4.1.  A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátí-
tandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó 
vagy szabadon választható foglalkozások megnevezése, száma 

A kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges 
kötelező foglalkozások megnevezését, számát a szakmai program melléklete tartal-
mazza. 

4.2.  A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályai 

4.2.1. Törvényi szabályozás: 

A technikumunkban a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező foglalkozások 
megtartásához együttesen rendelkezésre álló időkeret legalább hatvan százaléka a köz-
ismereti kerettantervben meghatározottak átadásához rendelkezésre áll.1 

A szakképző intézményünkben a közismereti oktatás a közismereti kerettanterv szerint 
folyik. 2 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 
(VI. 4.) Korm. rendelet mellékletének II.2.1.3. táblázat alatti szöveges része szerint: „A 
szakgimnáziumok, technikumok esetében a közismereti tárgyakra vonatkozó kerettan-
tervek megegyeznek a gimnáziumokra vonatkozókkal.” 

Kötelező közismereti foglalkozások: 

 Magyar nyelv és irodalom  

 Matematika 

 Történelem 

 Állampolgári ismeretek 

 Élő idegennyelv (angol nyelv, német nyelv) 

 Digitális kultúra 

 Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

 Testnevelés 

A tanulók a technikumi tanulmányaik utolsó (13.) évfolyamán az óratervi keretek 
között saját választásuk szerint folytatják tanulmányaikat 4 közismereti foglalkozás 
erejéig.  

                                                           
1 12/2020 Korm.rend. 13.§ (3) c) 
2 2019. évi LXXX. törvény 73.§ 
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4.2.2. A megvalósítás eszközrendszere 

Intézményünk a 2020 szeptemberétől induló technikumi osztályok esetén a kerettan-
tervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 
rendelet 3. melléklete (Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára), a ko-
rábbi szakgimnáziumi osztályok esetén pedig a 14. melléklete (Kerettanterv a szakgim-
náziumok 9-12. évfolyama számára) szerinti kerettantervet alkalmazza. A szabadon 
tervezhető órakeret felhasználásáról az alábbi táblázat szerint rendelkezünk.  
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Heti óraterv – Technikum 2020.09.01-től felmenő 

Tantárgyak 
9. évfo-

lyam 
10. évfo-

lyam 
11. évfo-

lyam 
12. évfo-

lyam 
13. év-
folyam 

9-13. óra-
szám ösz-

szesen 

K
öz

is
m

er
et

i o
kt

at
ás

 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 4 0 556 

Idegen nyelv 4 4 3 3 5 659 

Matematika 5 4 5 5 0 659 

Történelem 3 3 3 3 0 417 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 2 0 0 0 144 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex természettudomá-
nyos tantárgy 3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: fi-
zika, földrajz  0 2 2 0 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1 0 0 0 0 36 

Összes közismereti óraszám 27 25 20 20 6 3139 

Ágazati alapozó oktatás 7 9 0 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 24 1752 

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 0 0 0 0 4* 124 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31  

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1179 1054 5905 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 34  

 

* a tanuló választ:  

a) 3 óra matematika +1 óra digitális kultúra 

b) 3 óra történelem +1 óra digitális kultúra 

c) 3 óra fizika+1 óra digitális kultúra 

d) 3 óra testnevelés és sport+ 1 óra digitális kultúra 
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4.2.2.1. Erőforrások 

Saját erőforrások 

 Az oktatói testület jó szakmai-pedagógiai felkészültsége, rendszeres továbbkép-
zése, igényessége, innovációs készsége és képessége. 

 A nevelő-oktató-szakképző munkában elért, országosan elismert eredmények. 

 Az intézményi nevelés és oktatás terén végrehajtott tartalmi és szerkezeti változta-
tások, változások során szerzett elméleti és gyakorlati szervezési, pedagógiai ta-
pasztalatok. 

 Az intézményi tárgyi feltételek. 

Külső erőforrások 

 Az iskolafenntartó költségvetési támogatása. 

 Intézményi saját bevételek. 

 A képzésben érdekelt vállalatok, vállalkozások, pénzintézetek anyagi támogatása. 

 Pályázatok. 

 Társadalmi-gazdasági igény az intézmény profiljába tartozó szakképzésekre. 

 Az intézmény jó híre, elismertsége, keresettsége. 

4.2.2.2. A tanítás-tanulás szerkezete 

Tanulásszervezés 

Osztályszerkezet 

 A tanórai tanulásszervezés alapja a középiskolai és a szakképzési évfolyamokon 
az osztályszerkezet.  

 Az osztályok kialakításánál a 9. évfolyamon a Szakképzésről szóló 2019. évi 
LXXX törvény által meghatározott létszámhatárokat kell figyelembe venni, mely 
szerint: „Az osztálylétszám legfeljebb 32 fő, amely a fenntartó engedélyével leg-
feljebb húsz százalékkal túlléphető”.  

 A közismereti oktatás tartalma az egyes évfolyamokon belül ágazatonként rész-
ben eltérő. 

 A közismereti oktatás tanulásszervezése alapvetően osztályszerkezetben történik, 
de a német nyelv tantárgy esetében, a kevés jelentkező miatt ettől eltérő megoldás 
(2-3-4 osztály tanulóiból kialakított csoportok) is lehetséges.  

 A szakképzési évfolyamokon a beiskolázásból adódóan a tanulás-tanítás alapve-
tően osztálykeretekben történik. 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit  
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 A hatékonyság növelése érdekében a következő közismereti tantárgyakat a 9-13. 
évfolyamon és a szakképzésben csoportbontásban oktatjuk:  

– matematika 

– idegennyelv 

– magyar nyelv és irodalom magyar nyelvtan része 

– digitális kultúra 

A csoportlétszámok és ennek következtében a csoportok számának kialakításánál a tan-
tervi és pedagógiai, módszertani szempontok mellett figyelembe kell venni az intéz-
mény rendelkezésére álló időkeretet is. 

Projektoktatás 

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók ér-
deklődésére, a tanulók és az oktatók közös tevékenységére, együttműködésére épül a 
probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. 

 A projektoktatásról részletesebben a képzési programban olvashatunk. 

A tanítási idő 

A tanítás a nappali tagozaton 7.40 órakor kezdődik. A tanórák hossza 45 perc, a 
szünetek 10 percesek, kivéve az 5. óra utáni szünetet, amely 25 perces, illetve a 6. 
óra utáni, amely 5 perces. 

Tanórákat órarend szerint délután is lehet tartani. 

 A tanórákon való részvétel - a felmentéseket kivéve - a tanulók számára 
kötelező. 

Délutáni foglakozások 

 A délutáni foglakozások (szakkörök, egyetemi előkészítők, érdeklődési kö-
rök) szervezése az intézmény által felkínált lehetőségek és a tanulók egyéni 
elhatározása illetve választása alapján történik. A csoportok átlaglétszáma 12 
fő. 10 főt el nem érő csoportlétszám esetén foglakozást csak az igazgató en-
gedélyével lehet szervezni. 

 A délutáni foglalkozásokon való részvétel a tanulók számára önkéntes, de 
jelentkezés után kötelező. 

Tanítási szerkezet 

Az oktatás minden évfolyamon a félévenként elkészített órarend szerint történik. Az 
órarend készítésekor a pedagógiai elvek mellett az intézmény helyi adottságait, lehető-
ségeit kell figyelembe venni. A kötelező foglalkozások száma nem haladhatja meg a 
napi nyolc, kiskorú tanuló esetén a napi hét foglalkozást. 

A gyakorlati foglalkozásokat összevont órák keretében is meg lehet szervezni. 
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A tanulói jogviszony  

 A tanulói jogviszony a 9. középiskolai felvétellel, a többi évfolyamon illetve tanév 
közben átvétellel jön létre. A felvétel illetve átvétel jelentkezés alapján lehetséges. A 
felvételről vagy átvételről az igazgató dönt. 

A középiskola 9. évfolyamára történő felvétel követelményeit és a felvételi eljárás rend-
jét az iskola felvételi szabályzata tartalmazza. 

 A tanulói jogviszony megszűnésére a Szakképzési törvény 54.§-ában megfogalma-
zottak az irányadók. 

A felnőttképzési jogviszony 

Felnőttképzési jogviszony a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző és a képzésben 
részt vevő személy között jön létre. a felnőttképzési jogviszonyra az Felnőttképzési tör-
vényt kell alkalmazni. 

A tanulók ellenőrzése és értékelése 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési 
és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit 

 A 9. évfolyamba felvételt nyert tanulók diognasztikus mérésére kerül sor tanulmányaik 
kezdetén, szeptember első hetében matematika és idegennyelv tantárgyból. A mérés 
célja annak kiderítése, hogy a tanuló rendelkezik-e elegendő tudással az adott tárgyból. 
Az idegennyelvi mérés célja a megfelelő szintű csoport kiválasztása a tanuló számára. 
A mérés eredményeit az oktató felhasználja tervező munkája során: egyéni fejlesztési 
tervet készít, a tanmenetbe épít felzárkóztató tevékenységet, a tehetséges tanulóval kü-
lön, differenciáltan foglalkozik a későbbiekben. 

 A tanulók tudását, felkészültségét a tanítási órákon rendszeresen ellenőrizni kell. Az 
ellenőrzés, számonkérés csak a tantárgy választott szintnek megfelelő tantervi követel-
ményeire terjedhet ki. 

 A tanulóknak félévenként és tantárgyanként legalább a heti óraszámnak megfelelő 
számú osztályzattal kell rendelkezniük. A félévenkénti érdemjegyek száma a heti 1-2 
órás tantárgyak esetében sem lehet kevesebb háromnál.  

 Az írásbeli és szóbeli feleletek arányánál minden tantárgy esetében a tantárgy érettségi 
vizsgájának lebonyolítása a minta, annak megfelelően tervezzük a szóbeli – írásbeli 
arányt. (formatív értékelés) 

 Törekedni kell a projektfeladatokon keresztüli ellenőrzés – értékelésére. A projektfel-
adatok készítése során a tanulók kooperatívan kis csoportokban dolgoznak egy előre 
meghatározott feladat végrehajtásán. Maguk szervezik meg a munkamegosztást, az üte-
mezést.  

 Az értékelést ne csak az oktató végezze, törekedjünk minél többször az önértékelésre 
illetve adjunk lehetőséget, amikor a tanulók egymást értékelik. 

 A kötelező és az iskolában választható érettségi vizsgatantárgyakból tanévenként mini-
mum a heti óraszámnak megfelelő számú dolgozatot, témazáró dolgozatot kell íratni 
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(szummatív értékelés). A dolgozatírás időpontját az oktató legkésőbb egy héttel a meg-
íratás előtt közli a tanulókkal. Egy napon legfeljebb két dolgozat, témazáró dolgozat 
íratható.  
Nem számít dolgozatnak az írásbeli ellenőrzés, ha időtartama nem éri el a 20 percet, 
vagy amely az ellenőrzést megelőző egyheti tananyagrész ismeretét kéri számon a ta-
nulóktól.  

 A tanmenetben rögzített dolgozatok, témazáró dolgozatok legalább 2/3 részét a tanuló 
köteles megírni. Ellenkező esetben a tanév végi tantárgyi osztályzat objektivitásának 
biztosítása érdekében a tanulónak a tanév befejezése előtt a tantervi anyagból a munka-
közösség által összeállított témákból, feladatokból összefoglaló dolgozatot kell írnia. 
Ennek felróható okból történő elmulasztása esetén a tanuló tanév végi osztályzatának 
megállapításánál az oktató eltérhet az évközben kapott érdemjegyek átlagától. 

 A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök az osztályfőnöki munkaközösség 
által kialakított szempontok alapján havonta köteles értékelni. Az értékelés szempontjait 
az iskola Házirendje tartalmazza. 

 A félévi és tanév végi tantárgyi osztályzatokat az oktató az évközi érdemjegyek alapján 
állapítja meg.  

 A tanulók magatartásának és szorgalmának félévi és tanév végi minősítését az osztály-
főnök – az osztályban tanító oktatók és az osztály diákbizottság véleményének kikéré-
sével – a Házirendben előírt követelmények figyelembe vételével végzi.  

 Az igazgató a tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló és a szülő együttes írásbeli kérel-
mére mentesítést adhat egyes tantárgyak tanulása és vizsgakötelezettsége alól.   

 A tanuló az igazgató engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 
tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is tel-
jesítheti, amelyről osztályozó vizsga keretében adhat számot. 

 A félévi és az év végi osztályzatot az oktatói testület hagyja jóvá.  

 Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási 
év közben adott érdemjegyek átlagától, az oktatói testület felhívja az érintett oktatót, 
hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha 
az oktató nem változtatja meg döntését, és az oktatói testület ennek indokaival nem ért 
egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

 A tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló és a szülő legkésőbb a félév, illetve a tanév vége 
előtt egy hónappal írásban kérheti, hogy tudásáról, felkészültségéről független vizsga-
bizottság előtt adjon számot. 

 Az osztályközösség tanulmányi munkáját az osztályfőnök minden félév lezárása után 
az osztály- és szülői közösség előtt részletesen köteles értékelni. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 
korlátai 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen eleme, amely legyen rend-
szeres, alapos és céltudatos. 
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Célja: 

 az ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása, 

 felkészülés a tanórai számonkérésekre, vizsgákra, 

 az önálló ismeretszerzés készségének és igényének, az ismeretek alkalmazás kész-
ségének fejlesztése, 

 az önellenőrzés és a reális önértékelés igényének kialakítása, 

 készségek, képességek fejlesztése. 

Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése: 

 Tanulásmódszertani ismeretek nyújtása osztályfőnöki órákon, tantárgyhoz kötő-
dően a tanítási órákon. 

 Tanulási kompetenciák erősítése (szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció stb.) 
a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, 

 Az otthoni feladatok tartalmi, formai követelményeinek oktató általi egyértelmű, 
pontos meghatározása, a határidők egyértelmű megadása, az ellenőrzés, számon-
kérés módjának ismertetése, 

Az otthoni felkészülés korlátai: 

 A feladat mennyiségi és tartalmi kijelölésénél arra kell törekedni, hogy egy átlagos 
képességű tanuló esetén rendszeres tanulás mellett teljesíthető legyen, ne rójon 
aránytalanul nagy terhet a tanulóra. 

 Hétvégére, tanítási szünetekre – a tanulók pihenésének biztosítása érdekében - csak 
annyi feladatot adunk, amely mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap 
terhelését. 

A tanulók előmenetelének és továbbhaladásának feltételei 

 Magasabb évfolyamon csak az a tanuló folytathatja tanulmányait, aki minden tan-
tárgy tantervi követelményeit legalább elégséges szinten elsajátította. 

 Az egyes tantárgyak továbbhaladási követelményeit a tantárgyak helyi tantervei 
tartalmazzák. 

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

o felmentést kap a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól (pl. egyéni 
tanulmányi rend), 

o engedélyt kap arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelmé-
nyének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 
(pl. előrehozott érettségi vizsga), 
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o a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rende-
letben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület döntése 
alapján osztályozó vizsgát tehet, 

o a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében 
független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Az egyéni tanulmányi rendű tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 

 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elké-
sik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 

Vizsgaszerkezet 

Felvételi vizsga 

 A szakképző intézmény 9. évfolyamába felvételüket kérő nyolcadik osztályos ta-
nulóknak felvételi vizsgát kell tenniük. A felvételi vizsga célja az intézményben 
továbbtanulni szándékozó tanulók közül a legalkalmasabbak kiválasztása.  

 A felvételi vizsga rendjét és követelményeit az intézmény Felvételi szabályzata 
tartalmazza. 

Érettségi vizsga 

 A technikumban a 12. évfolyamot eredményesen elvégző tanulók előrehozott 
érettségi vizsgát tehetnek a magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem 
tantárgyakból. A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele leg-
alább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése. A 13. évfolyam eredményes befe-
jezése után tesznek érettségi vizsgát élő idegennyelvből. A technikumi tanulók szá-
mára az 5. érettségi vizsgatárgyat a szakmai vizsga sikeres teljesítése jelenti, ami 
emelt szintű érettségi vizsgának felel meg. 

 Az érettségi vizsgák szervezésénél, a vizsgatárgyak, a vizsgaforma és a vizsga 
szintjének megválasztásánál az Érettségi vizsgaszabályzat az irányadó. 

Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a szakképző 
intézmény tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését a szakképző 
intézmény kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározása, hogy a tanulók milyen 
követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi 
vizsgát  

 Az iskola a következő tantárgyakból biztosítja az emelt szintű érettségi vizsgára 
történő felkészítést: 

o történelem, 

o matematika, 
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o angol nyelv, német nyelv (nyelvi előkészítővel induló osztály esetén), 

o digitális kultúra, 

o az ágazat szerinti szakmai vizsgának megfelelő érettségi tárgy  

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsga 

 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmai vizsga 

 Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakmai vizsga 

 Az iskola a fentieken kívül a következő tantárgyakból biztosítja a középszintű 
érettségi vizsgára történő felkészítést: 

o földrajz, 

o fizika 

o testnevelés 

Az egyes érettségi vizsgatárgyakból akkor tehet érettségi vizsgát a tanuló, ha teljesítette 
a tantárgy oktatási programban előírt követelményeit.  

Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témaköreit a szakmai 
program melléklete tartalmazza. 

 

Szakmai vizsga 

 A  szakképző intézményi tanulmányok teljes befejezését követően a technikum ta-
nulói szakmai vizsgát tehetnek.  

A szakmai vizsga a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

a) számítógép alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenységből – interaktív vizsga-
tevékenység 

b) projektfeladat megvalósításából áll. 

A szakmai vizsga rendjével kapcsolatban a képzési programban olvashatunk. 

Osztályozó vizsga 

 Az osztályozó vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló az adott tantárgyból 
rendelkezik-e a magasabb osztályba lépéshez, illetve az érettségi vizsgára megkez-
déséhez elengedhetetlenül szükséges ismeretekkel.  

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

o felmentést kap a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól (pl. egyéni 
tanrendű tanuló), 
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o engedélyt kap, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 
egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget (pl. elő-
rehozott érettségi vizsga), 

o a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rende-
letben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület döntése 
alapján osztályozó vizsgát tehet a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztály-
zatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizs-
gát. 

 Az osztályozó vizsga írásbeli, vagy gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll. 

 Az osztályozó vizsgát az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni. 

Különbözeti vizsga 

 A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy más iskolából felvételét kérő 
tanuló rendelkezik-e a továbbhaladáshoz szükséges, az intézmény oktatási prog-
ramjában előírt minimális ismeretekkel. 

 A különbözeti vizsgát az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni. 

 Különbözeti vizsgát februárban és augusztusban lehet szervezni. Kivételesen in-
dokolt esetben az iskola igazgatója egyedi elbírálás alapján más időpontot is kije-
lölhet. 

Javítóvizsga 

 A javítóvizsga írásbeli, vagy gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll. 

 A javítóvizsgát az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.  

 A javítóvizsga pontos időpontját legkésőbb a vizsga időpontja előtt 30 nappal írás-
ban kell közölni az érintett tanulókkal. 

 

4.3.  A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, testne-
velésóra megtartásával kell biztosítani.  

A testnevelésóra  

a) sportkörben való sportolással, vagy  

b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató, sportszervezetben sportoló tanuló, illetve 
képzésben részt vevő személy kérelme alapján a sportszervezet által az adott félévben kiál-
lított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett, legalább heti két órának 
megfelelő edzéssel váltható ki.  

Ha a tanuló – választása alapján – a mindennapos testnevelésből heti két testnevelésórát 
sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy a sportkör feladatait a szak-
képző intézménnyel kötött megállapodás alapján diáksport egyesület látja-e el, a szakképző 
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intézmény a tanulótól a két sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri 
tagdíjat nem szedhet. 3 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést a fentieken kívül az alábbi foglalkozások 
biztosíthatják: 

 Tanítási napon a tanítási órákat követően tömegsport foglalkozások, amelyekbe minden 
tanulónk bekapcsolódhat. 

 Az ISK szakmai programjában szereplő egyéb sportrendezvények. 

Az iskolai sportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelő oktató segíti. 

Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az 
iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell el-
fogadni. Az iskolai sportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri cso-
portok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni. 

A tanórán kívül szervezett tömegsport és iskolai sportköri foglalkozásokon való részvétel-
hez az iskola biztosítja, hogy az iskolai sportlétesítmények: a sportudvar, a tornaterem, a 
konditerem, stb., testnevelő oktató felügyelete mellett a tanulók számára nyitva legyen. 

A tömegsport foglalkozások heti óráinak számát, a foglalkozás vezetőjének nevét a tan-
tárgyfelosztásban, pontos idejét tanévenként az iskola tanórán kívüli foglalkozások órarend-
jében kell meghatározni. 

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alap-
ján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára osztjuk be. A könnyített testneve-
lésórát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy a szakképző in-
tézmény által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy biztosítjuk, hogy a minden-
napos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon. A gyógytestnevelés-órákat a in-
tézményünkben szervezzük legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt foglalkozás kere-
tében. Ha a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor szá-
mára is biztosítjuk a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógy-
testnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen eléri a heti öt órát, ezek 
arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot. 

A kollégium is biztosítja a mindennapos testedzés és versenyzés lehetőségét bentlakói szá-
mára. A kollégisták igénybe vehetik a tornatermet, az iskolai sportpályát, az intézmény kon-
ditermeit oktatói felügyelet mellett. 

 

4.4.  A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az okta-
tóválasztás szabályait, 

4.4.1. Választható tantárgyak, foglalkozások:  

                                                           
3 12/2020 Korm.rend. 119. § (1) 
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 Beiratkozáskor a tanuló eldöntheti, hogy angol vagy német nyelvet szeretne tanulni 

 A 13. évfolyamon a tanuló érdeklődése, céljai alapján dönt négy közismereti órával 
kapcsolatban. Azt kell eldöntenie, hogy 1 digitális kultúra óra mellett 3 matematika, 
3 történelem, 3 fizika, vagy 3 testnevelés órát szeretne. 

 A szakirányú oktatásban a szakképző intézmény és a duális képzőhely választható 
tantárgyakkal segíti a szakmai vizsgára történő felkészítést. 

4.4.2. Oktatóválasztás 

A tanulók osztályba sorolásálól és a tantárgyfelosztás elkészítéséről az igazgató dönt. Cso-
portbontás esetén az osztályon belüli csoportok kialakítását az osztályfőnök és az érintett 
oktatók végzik. Indokolt esetben, a tanuló írásbeli kérelme alapján a tanuló kérheti az áthe-
lyezését másik csoportba. A kérésről az igazgató dönt és döntéséről írásban értesíti a tanulót, 
illetve kiskorú tanuló esetén a gondviselőt. 
 

4.5.  A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti-
ség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

Arra törekszünk, hogy tanulóink a történelem órákon, illetve múzeumi foglalkozásokon 
helytörténeti ismeretekhez jussanak, megismerjék a településen élő nemzetiségek kultúrá-
ját. 

Amennyiben a településen élő nemzetiségek által kidolgozott, kultúrájuk megismerését se-
gítő tananyagot eljuttatják az iskolába, akkor az iskola biztosítja, hogy a tanulók megis-
merhessék azt. 

 

4.6. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevé-
kenységeket, 

4.6.1. Egészségnevelési feladatok 

Az elmúlt évtizedek kedvezőtlen népegészségügyi folyamataira tekintettel kiemelt je-
lentősége van a népegészségügyi helyzet gyökeres javításának. A lakosság kirívóan 
rossz egészségi állapota számos történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális ok bonyo-
lult eredője, de közvetlen és meghatározó módon a lakosság életmódjával függ össze. 
Az egészségi állapotunkat elsődlegesen mindennapi döntéseink, közvetlen környeze-
tünk, a család, az iskola, a munkahely, a lakóhely határozzák meg. Ezért fontos, hogy a 
helyes szemlélet alakítását – a szülők együttműködésére is számítva – az iskolában 
kezdjük el. 

 
Cél meghatározása 

Célunk, hogy minden tevékenységünkkel szolgáljuk a tanulók egészséges testi, lelki és 
szociális fejlődését. A különböző műveltségi területek feldolgozása során ismereteket 
nyújtunk a betegségek, balesetek, sérülések elkerüléséről, a járványhelyzet kezeléséről, 
az egészség megőrzésének lehetőségeiről. Iskolánk személyi és tárgyi környezetével se-
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gítjük azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialaku-
lását, amelyek a fiatalok egészségi állapotát javítják. A teljes körű egészségfejlesztés 
olyan folyamat iskolánkban, amelynek eredményeképpen a tanuló egészségi állapotá-
ban kedvező irányú változás következik be. Ettől elsősorban a hiányzások csökkenését, 
a fiatalok fizikai állapotának javulását várjuk. 

Tartalmi elemek 

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, 
hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 
tiszteletére is nevel. A szülői házzal együttműködve az iskolában és a kollégiumban 
feladataink a következők e téren:  

 Felkészítjük a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben képesek legyenek 
egészséges életvitelt kialakítani, helyes döntéseket hozni életmódjukra vonatko-
zóan. 

 Fejlesztjük a beteg, sérült embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást, a 
hátránnyal élők segítését, az önkéntesség elvének elfogadását- 

 Megismertetjük a környezet – háztartás, iskola, közlekedés – egészséget, testi ép-
séget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit és ezek elkerülésének módjait. 

 Támogatást nyújtunk a tanulóknak a káros függőségekhez vezető szokások (pl. do-
hányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás, internetfüggőség) kialaku-
lásának megelőzésében. Segítjük a krízishelyzetbe jutottakat. 

 Foglalkozunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítunk 
– a szülők bevonásával – a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra tör-
ténő felkészítésre. 

 Hangsúlyozzuk a lelki egészség (mentálhigiéné) fontosságát, ennek kialakításához 
és megerősítéséhez szükséges készségeket és képességeket fejlesztjük. 

 Sport és esélyegyenlőség kapcsolatát fontosnak tartjuk. 

 Felkészítjük a fiatalokat az esetleges járványhelyzetek kezelésére, a szabályok be-
tartásának fontosságára, a szűrőprogramokon való felelős részvételre.  

 

 Az egészségnevelés színterei 

 Tantárgyak keretében, modul formájában: osztályfőnöki órán – életvitel, bioló-
gia-kémia órákon, testnevelés órákon, etika órán, művészetekben 

 Elsősegély-nyújtási ismeretek: osztályfőnöki órán, egészségnapon, balesetvé-
delmi oktatás keretében elsősorban az iskolaorvos és védőnő bevonásával 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése és vizsgálata minden évben 
(fittség) március-májusban. Erről bizonyítvány átadása az utolsó testnevelésórán. 

 Mindennapos testnevelés és diáksport napja szeptember 25. 
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 Tanórán kívül: 

o egészséges táplálkozás iskolai étkeztetés, büfé  

o mindennapos testnevelés mellett versenysport, diáksportkörök, diáknap 

o személyiségfejlesztő tréningek – városi szervezetekkel 

o az iskolai környezet mint élettér egészségesebbé tétele (osztálytermek, ud-
var, biztonságos iskola) 

o iskola-egészségügyi szolgálat működése: orvos, védőnők (együttműködési 
stratégia kidolgozása: ellenőrzés, szűrés, követés, kérdőívek). A tanuló 16. 
életévét betöltve egészségügyi érettségi vizsgálaton vesz részt, erről igazo-
lást kap – kiskorúság miatt a szülő is. 

o Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájának összehangolása az osz-
tályfőnökökkel (9. évfolyam felmérése: Környezeti hatások, életminőség, 
a káros szenvedélyekhez való viszony. Értékelés, elbeszélgetés folyamato-
san.) 

o Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cse-
lekvő-tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos szerep hárul a DÖK-re 
és a családokra is ebben a munkában. 

A család mellett az iskolára is nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek 
egészséges életmódra nevelésében. Ezért az oktatói testületünk évente egy területet ki-
emelten kezel, és egy egészségnapot szervezünk ennek jegyében. (pl. ember és környe-
zet, kapcsolat önmagammal, káros szenvedélyek, drogprevenció, fiatalok és az erőszak 
stb.) Ezt az éves munkaterv tartalmazza. Osztályfőnöki órákon évente több alkalommal 
egészségnevelési témákat dolgozunk fel. 

4.6.2.  Környezeti nevelési feladatok 

Napjainkban a figyelem egyre inkább a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul, 
ami nem valósítható meg környezettudatos életmód nélkül. A környezeti problémák sú-
lya egyre inkább igényli, hogy a megszokott napi dolgaink, életvitelünk során is tudato-
san irányuljon figyelmünk a környezetóvó magatartásra. A környezettudatos életmód-
hoz hozzátartozik a természetben és az épített környezetben tapasztalt jelenségek meg-
ismerése, a jelenségek okainak keresése, a köztük lévő összefüggések kutatása. Ennek 
eredményeként válhatnak tanulóink előtt a közvetlen környezetüket széppé, esztétikussá 
formáló és óvó fiatalokká, majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó fel-
nőttekké. 

A környezeti nevelés célja 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos maga-
tartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 
képes legyen a környezeti válság elmélyülését megakadályozni, elősegítve az élő ter-
mészet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A „gondolkodj glo-
bálisan, cselekedj lokálisan” gondolatát fogadják el. 

 A környezeti nevelés tartalma 
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Kapcsolódó műveltségterületek: élő idegen nyelv, etika, Földünk és környezetünk, in-
formatika, ember és társadalom, osztályfőnöki óra 

A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt: legyenek képesek a környe-
zet sajátosságainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezettel kapcso-
latos állampolgári kötelességeik felismerésére és jogaik gyakorlására. 

A fiatalok úgy ismerjék meg a globális problémákat, mint minden egyes embert érintő 
gondokat. a környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók 
életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv legyen. 

A nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek kö-
vetkezményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai 
példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környe-
zeti következményeit. A tudatos vásárlói attitűd megalapozása is megkezdődik. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapí-
tásába, a fenntarthatósági témahét programjaiba. 

A környezeti nevelés színterei 

Tanórákon:  Földünk és környezetünk, Komplex természettudományos tantárgy 

   Osztályfőnöki órák, kollégiumi csoportfoglalkozások 

   Témahetek 

Tanórán kívül:  osztálykirándulások 

    kollégiumi rendezvények 

    DÖK-rendezvények 

    társadalmi szervezetekkel együttműködés (E-misszió) 
 

4.7.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket 

4.7.1. Képességkibontakoztatás 

A szakképző intézmény köteles a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű ta-
nulók, illetve képzésben részt vevő személyek felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanu-
lási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára differenciált fejlesztést megszer-
vezni. 

A 12/2020 (II.7.) Korm.rend. 115-118.§ alapján a tehetség kibontakoztatására és felzár-
kóztatásra legalább heti egy foglalkozást kell biztosítani. 

A szakképző intézmény a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányá-
nak ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató felkészítést vagy integrációs felké-
szítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének ki-
bontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének ki-
egyenlítése folyik. 
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A képességkibontakoztató felkészítés keretében - a tanuló egyedi helyzetéhez igazodva 
- a szakképző intézmény biztosítja 

a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot, 

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet. 

 
A képességkibontakoztató felkészítés keretében az oktató feladata az egyéni fejlesztési 
terv készítése és az ennek alapján történő kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást se-
gítő fejlesztés, az együttműködésen alapuló módszertani elemek alkalmazása foglalko-
zásokon, az értékelés, értékelő esetmegbeszéléseken történő részvétel, mentori, tutori 
tevékenységek ellátása, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjével történő rendszeres 
kapcsolattartás. 

A képességkibontakoztató felkészítésben az a tanuló vesz részt, aki hátrányos helyzetű-
nek minősül. Az igazgató a képességkibontakoztató felkészítésbe felveheti azt a tanulót 
is, aki nem hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül. A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók 
szakmai oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. 

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képességkibontakoztató felkészítésben 
részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azok-
kal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben. 

A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló haladását, fejlődését, to-
vábbá az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben részt vevő 
oktatók legalább háromhavonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanulót, 
kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, indokolt esetben a család- 
és gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a nevelési tanácsadó képviselőjét. 

 A képességkibontakoztató felkészítést valamennyi évfolyamon, osztályban meg kell 
szervezni, ha az adott osztályban van hátrányos helyzetű tanuló. Ha valamelyik osztály-
ban nincs hátrányos helyzetű tanuló, az osztályban a képességkibontakoztató felkészí-
tést nem lehet megszervezni. 

 
4.7.2. Fejlesztő foglalkozások 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fej-
lesztési feladatokat vesszük alapul. Fokozottan figyelünk arra, hogy a tanulónak siker-
élményei legyenek a feladat végzése közben. A fennálló tanulási és magatartási, visel-
kedési nehézségek kompenzálásához, hátrányos következményeiknek tompításához és 
ellensúlyozásához szükség van a pozitív iskolai élményekre, sikerekre, intézményi és 
közösségi megerősítésekre.  

Tanulmányi munkájuk során figyelembe vesszük a Pedagógiai szakszolgálat által ki-
adott szakértői véleményeket, illetve az igazgató által hozott határozatban foglaltakat. 
Ezek alapján személyre szabott engedményekkel (pl. Időhosszabbítás) igyekszünk biz-
tosítani számukra, hogy tudásuk legjavát hozhassák ki magukból a tanévi feladatok tel-
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jesítése, illetve a vizsgák során. Az intézményünkben integráltan oktatott sajátos neve-
lési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok szá-
mára a szakképzési centrum által biztosított szakemberek – fejlesztő pedagógus, gyógy-
pedagógus, pszichológus - kiscsoportos, illetve egyéni fejlesztő foglalkozásokat vezet-
nek 

 
4.7.3. Tehetséggondozás 

Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezünk mind a felzárkóztatás, mind a te-
hetséggondozás területén. A kiemelten tehetséges tanulók munkáját, eredményeit az is-
kolába történő belépésüktől fogva nyomon követjük, megadva nekik az egyéni fejlő-
déshez szükséges segítséget. Szakmai és közismereti tantárgyakból is egyéni, vagy kis-
csoportos formában készítjük fel diákjainkat a megyei vagy országo tanulmányi verse-
nyekre. A versenyekre történő utazás a szakképzési centrum járműveivel, hivatásos so-
főr közreműködésével történik. Az utazás a tanuló számára ingyenes. Ezek az intézke-
dések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a jó képességű, tehetséges, de hátrányos hely-
zetű tanulók esélyegyenlősége biztosítva legyen. 

 
4.7.4. Útravaló – Út az érettségihez 

Ez a program a hátrányos helyzetű, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szá-
mára nyújt nagy segítséget, azzal, hogy egy mentor segíti a gyermek tanulmányait, aki 
még rendszeres havi juttatásban is részesül. 

Az osztályfőnökök kiszűrik azokat a tanulókat, akik ebbe a programba bekerülhetnek és 
segítik őket a pályázatban való részvételben. 

 
4.7.5. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal  

Intézményünk az 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bekezdése szerint közreműködik a tanu-
lók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttmű-
ködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 
feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az intézmény a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. 
§ (1) bekezdés i) pontja alapján külső kapcsolatot köteles fenntartani a gyermekjóléti 
szolgálattal.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető 
körülmények feltárásában, megszüntetésében való közreműködés minden oktató fel-
adata. 

Elsődleges feladatunk, hogy megelőzzük, elhárítsuk és enyhítsük a gyermek, a fiatal 
egészséges testi és személyiségfejlődését gátló tényezőket. 

A gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál kell jelzéssel élni, 
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén. Egyéb pedagógiai eszkö-
zökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén, a gyermek- és ifjú-
ságvédelmi felelős kezdeményezésére, az igazgató értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.  
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4.7.6. Pályázati lehetőségek figyelése 

Figyeljük azokat a lehetőségeket, amiket hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére ír-
nak ki. Segítjük a tanulókat a sikeres pályázat megírásában.  

 
4.8.  A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok, 

Jutalomban részesíthető az a tanuló, aki 

 kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkát végez, 

 példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

 hozzájárul az intézmény hírnevének megőrzéséhez, öregbítéséhez, 

 eredményes kulturális tevékenységet végez, vagy kimagasló sportteljesítményt 
nyújt. 

 az intézmény oktatói testülete vagy igazgatója a versenyeken kiemelkedően sze-
replő tanulókat jutalomban, dicséretben részesítheti. 

 
A jutalmazás formái:  

Év közben: 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki, kollégiumi csoportvezetői dicséret, 

 kollégiumvezetői dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 oktatói testületi dicséret. 
 
Év végén: 

 bizonyítványba írt tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséret, 

 oklevél, jutalomkönyv, tárgyjutalom, 

 kollégiumi évfolyamdíj 10 –11. évfolyamon, 

 Kiváló Kollégista cím, 

 kollégiumi DÖK – díj, és DÖK különdíjak, 

 SZIKSZI Kiváló Diákja, 

 Széchenyi István Emlékérem, 
 

Alapítványi díjak, jutalmak: 
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 a Széchenyi 75 Alapítvány díjai: 

o Jó tanuló - Jó Sportoló Alapítványi Díj, 

o évfolyamdíj, 

o Végzős Diákok Alapítványi Díj, 

 

4.9.  Az oktatói testület által szükségesnek tartott további elveket 

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkban folyó technikumi képzés által tanulóink rendel-
kezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyek szükségesek a munkaerőpiacon szakmá-
jukban való elhelyezkedésre és helytállásra, vagy a szakirányú felsőoktatásba történő 
bekerülésre, az ott folyó képzés sikeres elvégzésére. Ehhez szükséges, hogy korszerű 
ismereteket adjunk át tanulóinknak, ami csak akkor lehetséges, ha oktatóink rendszere-
sen továbbképzik magukat, rendelkeznek a szakma oktatásához szükséges legfrissebb 
ismeretekkel, pedagógiai módszerekkel (pl. projektoktatás). 

A mai tanulók figyelmét már nem lehet a korábbi pedagógiai módszerekkel – frontális 
munka, tanári előadás – fenntartani, ezért törekednünk kell az IKT eszközök segítségé-
vel a digitális tananyagok minél nagyobb arányú felhasználására. 

 

4.10. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű 
oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a közisme-
reti kerettanterv és az érettségi vizsga általános és részletes követelmé-
nyei alapján 

A szakképző intézmény a következő tárgyakból vállalja az emelt szintű érettségi vizs-
gára történő felkészítést: 

 Matematika 

 Történelem 

 Angol nyelv illetve Német nyelv (a nyelvi előkészítővel induló osztályok esetén) 

 Szakmai vizsgára történő felkészítés (ami emelt szintű vizsgának felel meg). 

A felkészítéshez alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a szakmai prog-
ram mellékletében találjuk. 
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5. KÉPZÉSI PROGRAM  

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma 2020. július 1. napjától Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és 
Kollégium néven működik tovább. E változás az intézmény életében a szakmai munkát 
is megváltoztatja a következő módon: 

 A szakgimnáziumi osztályok kifutó rendszerben működnek tovább, azaz a leg-
utolsó szakgimnáziumi osztályok 2023-ban fognak érettségizni az egykori Peda-
gógiai Programban és kerettantervben foglaltak szerint. – Ezen osztályokra vonat-
kozó előírások és helyi szabályozások változatlanul érvényesek a korábbi intézmé-
nyi alapdokumentumok alapján. 

 A 2020. szeptember 1-jén már a 2019. évi LXXX. törvény alapján kiadott új ága-
zati képzési és kimeneti követelmények és programtantervek szerint induló tech-
nikusi osztályok képzése kezdődött meg felmenő rendszerben. Ezen osztályokra 
vonatkozó helyi szabályozásokat jelen szakmai programban és a képzési program-
ban szerepeltetjük.  

 

5.1. Technikumi képzés 

5.1.1. Jogszabályi környezet 

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.)  

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 
(Szkr.)  

A „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szak-
mapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom ki-
hívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézke-
désekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat 

5.1.2. Fogalmak a jogszabályokban 

Szakképzés 

Munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez szükséges képzés. A szakképzés-
ben szakmára, szakmairányra, vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, illetve 
szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. (Szkt 8. §) 

Szakmai képzés 

A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés a felnőttképzési tevékenység 
szakképzésbe tartozó részének összefoglaló neve.  

A szakmajegyzékben nem szereplő, de az adott gazdasági ágazat által szükségesnek ítélt 
képzések (pl. a korábbi Országos Képzési Jegyzékből kikerülő egyes szakképesítések, 
illetve részszakképesítések) a továbbiakban szakmai képzés keretében szervezhetők meg. 
(Szkt 8. §) 
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Szakmajegyzék 

A szakmajegyzék a korábbi Országos Képzési Jegyzék, illetve az abban közzétett szak-
képesítések és részszakképesítések helyébe lépő olyan szakmákat, szakmairányokat, va-
lamint azok leíró adatait tartalmazza, amelyek kizárólag a szakképző intézményben ok-
tathatók. A szakmajegyzékben nem szereplő, de az adott gazdasági ágazat által szüksé-
gesnek ítélt képzések (pl. a korábbi Országos Képzési Jegyzékből kikerülő egyes szak-
képesítések, illetve részszakképesítések) a továbbiakban szakmai képzés keretében szer-
vezhetők meg. (Szkt 10. §) 

Szakma 

A szakmák egy-egy ágazat legfontosabb képzettséget (és gyakorlatot) igénylő foglalko-
zásai. (Szkt 8. §) 

Szakirányú oktatás 

A szakirányú oktatásban a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakma ke-
retében ellátható munkatevékenységekhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítá-
sát, azok gyakorlatban történő alkalmazását tanulja meg. A szakirányú oktatás emellett 
felkészít továbbá a szakmai vizsgára is. (Szkt 75. §) 

Szakképzés helye 

Szakma megszerzésére történő felkészítés (szakmai oktatás) és szakmai képzés fősza-
bály szerint kizárólag szakképző intézményben végezhető. (Szkt 9. §) 

Szakképzés szakképző intézményen kívül 

1. részszakmára felkészítő szakmai oktatás   

2. szakképesítésre felkészítő szakmai képzés  

szakképző intézményen kívül, a felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel 
rendelkező felnőttképző által is folytatható. (Szkt 9. §) 

Képzési és kimeneti követelmény 

A képzési és kimeneti követelmények azokat a részletes követelményeket állapítják meg 
tanulási eredmény alapú (TEA) megközelítésben, amelyek alapján a szakmai képzés és 
a szakmai vizsgáztatás folyhat.   

A képzési és kimeneti követelményekben – részszakmaként – meghatározható a szak-
mának olyan önállóan elkülöníthető része, amely legalább egy munkakör betöltéséhez 
szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. (Szkt 11. §) 

Szakmai program 

A szakképző intézménynek a szakképző intézményre konkretizált szakmai programot 
kell készíteni.   

A szakmai program része a képzési program, amivel a duális képzőhelynek is rendel-
keznie kell, ha a szakirányú oktatásban részt vesz. (Szkt 12. §) 
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Programtanterv 

A képzési és kimeneti követelmények alapján a szakképzésért felelős miniszter dol-
gozza ki, és az Szkt. 11. § (2)–(4) bekezdése szerint teszi közzé. A képzési és kimeneti 
követelmények mellett a szakképzésben kötelezően alkalmazandó a programtanterv. 
(Szkt 11. §) 

Ágazati alapoktatás 

Az ágazati alapoktatás a szakképzés új rendszerében jelenik meg. Az adott ágazathoz 
tartozó szakmák tekintetében a technikumban az első két évben, a szakképző iskolában 
az első egy évben széles körű ágazati alapismeretekre tesznek szert a tanulók, amelyet 
ágazati alapvizsga zár le. Ez jogosulttá teszi a tanulót a szakirányú képzésbe való belé-
pésre. A közös alapozás átjárhatósági lehetőséget biztosít szükség esetén a technikum 
és a szakképző iskola között. A konkrét szakmát technikumban a 10. évfolyam végén, 
szakképző iskolában a 9. évfolyam végén, az adott ágazat sajátosságainak megismerését 
követően választja ki a tanuló. Az új rendszer ezzel is támogatja a tanulókat a számukra 
megfelelő pálya kiválasztásában. (Szkt 74. §) 

Vizsgatevékenység 

A vizsga a KKK-ban meghatározott írásbeli, számítógép alkalmazását igénylő interaktív 
(a továbbiakban: interaktív), gyakorlati, projekt vagy szóbeli jellegű vizsgatevékenysé-
gekből állhat. (315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás 
szabályairól) 

5.1.3. Technikum, mint a szakképzés egyik intézménye 

2020. szeptemberétől a szakgimnázium helyett a technikum elnevezés került beveze-
tésre, mint a minőségi szakképzést intézménye. Az itt végzettek technikusok lesznek. A 
technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második 
ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulót ösztöndíj illeti meg. A 
technikumban a jó tanulmányi eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményé-
nek beszámításával tovább tanulhatnak felsőoktatásban azonos ágazaton belül az érin-
tett felsőoktatási intézmények aktuális rendelkezései szerint. 

Az 5 éves technikusi képzés jellemzői 

 a 9. évfolyamra bejutó tanuló először ágazatot választ. Az első két évfolyamon 
ágazati alapoktatás folyik, ahol megismerkedik az ágazati alapokkal, illetve közis-
mereti tárgyakat tanul   

 a 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma-, 
vagy szakmairány választás  

 matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz 
a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban. Ezekből a tárgyakból érett-
ségi vizsgával zárul az oktatás, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, va-
lamint történelemből előrehozott érettségi lehetőséggel  

 a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy  
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 idegen nyelvből 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló  

 a technikusi szakmai vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 

5.1.4. Szakmaszerzés lehetőségei technikumban 

 9-13. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban, vagy  

 9-13. évfolyamon nappali rendszerű okleveles technikus oktatásban, vagy 

 5/13. évfolyamon ágazaton belül más szakmát szerzett tanulók esetében nappali, 
vagy esti munkarendben, ahol közismereti képzés már nem folyik, vagy 

 1/13. és 1/14. évfolyamon gimnáziumi érettségi szerzett, vagy más ágazatban tech-
nikumi végzetséget szerzett tanulók esetében nappali, vagy esti munkarendben, 
ahol közismereti képzés már nem folyik, 

5.1.5. Átjárhatóság 

A technikumi oktatás sajátossága a 9. és 10. évfolyamon jellemző ágazati alapoktatás, 
mely garantálja az ágazaton belüli átjárhatóságot intézmények és szakmák között az 
ágazati alapvizsgát követő szakmaválasztás alkalmával. Ennek egyik feltétele a közis-
mereti oktatás egységessége a technikumi képzésben, illetve a közismereti tárgyak ok-
tatásának egységessége, mely szerint a technikumok egységesen a gimnáziumi keret-
tantervet adaptálják oktatási programjukban. 

 

5.1.6. Projektoktatás 

A technikumi képzés során alkalmazott szakmai programok a kimeneti követelmények 
maradéktalan figyelembe vétele mellett készülnek.  

Ennek megfelelően a KKK tanulási eredményei azt határozzák meg, hogy a tanuló a szak-
mai oktatás elvégzésével a tanuló 

 milyen feladatok/tevékenységek ellátására lesz képes,  

 ezeket a feladatokat/tevékenységeket milyen önállósági és felelősségi szinten képes 
elvégezni,  

 ezeknek a feladatoknak/tevékenységeknek az eredményes és hatékony ellátásához mi-
lyen szintű és összetettségű tudással rendelkezik,  

 milyen – az eredményes munkavégzéshez szükséges – attitűdök jellemzik.  

A tanulási terület kimeneti követelményei – a Magyar Képesítési Keretrendszerhez il-
leszkedően – négy kategóriában vannak meghatározva. Ezek: 

 képesség 

 tudás 

 attitűd 

 autonómia-felelősség 
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Ezek megvalósítása a KKK-kban megfogalmazottak maradéktalan megvalósításával ér-
hető el. Ennek módszerei a hagyományos tantermi oktatáson túl iskolai tanműhelyi 
(gyakorlati tantermek) foglalkozások, melyeken már a 9. évfolyamtól kezdődően az 
ágazati alapozó oktatás során kisebb tantárgyi projektek segítségével vezetjük be a ta-
nulókat a projektalapú szemlélet és tevékenykedtetés alapjaiba, majd a 11. évfolyamtól 
már bonyolultabb, gyakran tantárgyakon átívelő, több oktatót is bevonni képes projke-
tek megvalósításával készítjük fel diákjainkat a team projektek kivitelezésébe, ezzel is 
szolgálva a TEA módszert, mint alapvető elvárást a szakképzésben. 

 

5.1.7. Okleveles technikus képzés 

Az szakképzés új jogszabályi környezete megteremtette az okleveles technikus képzés 
lehetőségét, melynek keretében felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott képzési 
program alapján vehetnek részt a tanulók a képzésben. 

2021. szeptemberétől Gazdálkodás és menedzsment ágazatban (Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző szakma), 2022. szeptemberétől Informatika és távközlés ágazatban (Szoftver-
fejlesztő és –tesztelő szakma) évfolyamonként 1-1 osztály tanulói a Nyíregyházi Egye-
temmel, illetve a Debreceni Egyetemmel közösen kidolgozott speciális képzési program 
alapján vesznek részt a szakmai oktatásban. Az egyetemekkel közösen kidolgozott kép-
zési programok alapján a szakirányú egyetemi továbbtanulás esetén minimum 30 kredit 
mértékben beszámításra kerül a megszerzett ismeretanyag, ezáltal minimum 1 félévvel 
rövidítve az egyetemi képzést. 
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5.2.  Megszerezhető szakmák 

5.2.1. Szakmajegyzék szerinti szakmák felmenő rendszerben 2020.09.01-től 

5.2.1.1. Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

A szakma alapadatai 

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 
leírása 

A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja le-
gyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában 
kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzé-
sében.  

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adat-
bázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, 
ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó 
szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési 
feladatokat. Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgálta-
tójával. A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos 
feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénz-
ügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket. 
Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügy-
intézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és 
információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít. 
Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok admi-
nisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások 
alkalmazásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az 
informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére. 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Alapfokú iskolai végzettség. 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges. 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges. 

Az ágazati alapoktatás során szerzett tudás, ismeret: 

Tudatosan használja a gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, felismeri a gazda-
sági élet szereplőit, azok kapcsolatrendszerét. Megadott szempontok alapján meghatá-
rozza a családi háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénz-
gazdálkodását. Magabiztosan tesz különbséget a vállalkozás belső és külső érintettjei és 
azok érdekeltségi rendszere között. Értelmezi a munkavállalók kapcsolatát a vállalko-
zással, feltárja a munkaviszony létesítésének fontosabb elemeit, azonosítja a munka-
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szerződés formai és tartalmi elemeit. Összehasonlítja a vállalkozási formákat, vállalko-
zások alapítását, működését, megszűnését. Megadott szempontok alapján képes kivá-
lasztani a legmegfelelőbb vállalkozási formát. Megfogalmazza az egyéni vállalkozás 
alapításának feltételeit, az alapítás módját. Meghatározza a vállalkozások gazdasági fel-
adatait, elkészít alapvető gazdasági számításokat és értelmezi a kapott eredményeket. 
Ismeri a leltár készítésének folyamatát, szabályait, a leltározás során alkalmazandó bi-
zonylatokat és azok használatát. Értelmezi a különböző adózási alapfogalmakat, érti az 
alapvető adónemek lényegét.  

Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat. Bekap-
csolódik online ügyintézés folyamatába. Használja a felhőszolgáltatások által biztosított 
lehetőségeket, létrehoz, módosít dokumentumokat. Adott szituációnak megfelelően tu-
datosan alkalmazza a viselkedéskultúra elvárásainak megfelelő kapcsolattartási szabá-
lyokat. Kezeli a vállalkozás adatait, rögzíti, tárolja azokat az előírásoknak megfelelően. 
Megbízható adatforrásokat használ. Szakmai útmutatásnak megfelelően elkészíti a hi-
vatalos dokumentumokat. 

Vizsgák 

A szakma megszerzésének feltétele az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga sikeres 
teljesítése.  

Az ágazati alapoktatás (a technikum 9. és 10. évfolyama, illetve az 1/13. évfolyam első 
féléve) és a szakirányú oktatás (a technikum 11-13. évfolyama, illetve az 1/13. évfolyam 
második féléve, valamint a 2/14. évfolyam) szakmai követelményeit az érvényben lévő, 
az ágazati szakminiszter által jóváhagyott képzési és kimeneti követelmények írják elő. 

 Ágazati alapvizsga 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredmé-
nyes teljesítése. 

Az ágazati alapvizsga két része: írásbeli és gyakorlati vizsga.  

Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga, melyen számítógép alkalmazásával oldja meg 
a tanuló a feladatokat. Az elérhető összes pontszám 40 pont. A vizsgatevékenység akkor 
eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga, melyen számítógép alkalmazásával oldja 
meg a tanuló a feladatokat. Az elérhető összes pontszám 60 pont. A vizsgatevékenység 
akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át el-
érte. 

Az alapvizsgával rendelkezők FEOR számmal rendelkező munkakört nem láthatnak el. 

A vizsga 3 tagú vizsgabizottság előtt zajlik, melynek elnökét a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelöli ki. 

 Szakmai vizsga 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 
teljesítése. Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése nem követelmény! 
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A szakmai vizsga két része: Központi interaktív vizsga és projektfeladat. 

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző központi interaktív szakmai vizsga központilag ösz-
szeállított, egységes vizsgafeladat, mely vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a ta-
nuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte. 

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző projektfeladat részei:  

 Számítógépes könyvelés és analitika készítése 

 Elektronikus bevallás gyakorlata 

 Portfólió bemutatása 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 
legalább 40 %-át elérte, külön-külön valamennyi vizsgatevékenység esetén. 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell be-
számítani: Ágazati alapvizsga: 15 %, Szakmai vizsga: 85% 

Interaktív vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. A központi interaktív 
vizsga minden vizsgafeladatát a vizsgázók számítógépes tanteremben számítógépen ké-
szítik – írásos felhatalmazással bíró – felügyelő oktató jelenlétében. 

A központi interaktív vizsga, valamint a projektfeladatok (A) és (B) része egy vizsga-
napra esik. A portfólió bemutatása másik vizsganapon történik. A két vizsganap között 
30 napnál több idő nem telhet el. 
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A szakmai képzés tantárgyai és heti óraszámai nappali rendszerű képzés esetén 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
5 0411 09 01 

9.  10.  11.  12.  13.  1/13 2/14 

Munkavállalói ismeretek  0,5         0,5   

Munkavállalói idegen nyelv          2   2 

Gazdasági és jogi alapismeretek  3 3       4   

Vállalkozások működtetésének alapismeretei    4       5   

Kommunikáció  1         1   

Digitális alkalmazások  2,5 2       4,5   

Gazdálkodási ismeretek      2 2 1 3 3,5 

Gazdasági számítások      1 1   1 1 

Pénzügy      5 5 2 6 5 

Irodai szoftverek alkalmazása          2,5   4 

Adózás         1 2,5 2 2,5 

Elektronikus bevallás           3   3,5 

Számvitel      4 4 3 6 7 

Számviteli esettanulmányok       2 1 1 2 2 

Számítógépes könyvelés           4   4,5 

Szakmai óra összesen: 7 9 14 14 21 35 35 

Összes közismereti óra /hét (központi) 24 24 19 18 4     

Ágazati alapoktatás (központi) 7 9           

Szakirányú oktatás (központi)     14 14 24 35 35 

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret /hét 34 34 34 34 34 35 35 

Megvalósuló órakeret /hét 34 34 34 34 31     

Egybefüggő szakmai gyakorlat 0 0 0 0 0   0 

 

A szakmai képzés tantárgyai és heti óraszámai felnőttek oktatása esetén 

A tantárgyak megegyeznek a nappali képzés tantárgyaival. 

A heti óraszámok a közismereti tartalom nélküli nappali képzés heti óraszámainak az 50%-a. 
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5.2.1.2. Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

A szakma alapadatai 

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 
leírása 

A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el. Ellátja a vál-
lalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi fel-
adatok teljesítésében. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szüksé-
ges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői iránymutatásnak 
megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel 
kíséri azok változásait. Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, be-
jövő számlákról. Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat. Egyezteti a 
bejövő és kimenő számlákat. Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi 
tervezés előkészítésében. Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási fel-
adatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi. A vállalkozás 
szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfel-
adatait. Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében. Kezeli az egyes 
projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat. Előkészíti a 
munkaerőgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi. 
Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket. Jog-
szabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai el-
lenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolí-
tásában. Feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket. Használja 
a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket. Ellátja a fel-
adatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat. Üzleti célú 
rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli. 
Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra vo-
natkozó előírásokat. 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Alapfokú iskolai végzettség. 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges. 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges. 

Az ágazati alapoktatás során szerzett tudás, ismeret: 

Tudatosan használja a gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, felismeri a gazda-
sági élet szereplőit, azok kapcsolatrendszerét. Megadott szempontok alapján meghatá-
rozza a családi háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénz-
gazdálkodását. Magabiztosan tesz különbséget a vállalkozás belső és külső érintettjei és 
azok érdekeltségi rendszere között. Értelmezi a munkavállalók kapcsolatát a vállalko-
zással, feltárja a munkaviszony létesítésének fontosabb elemeit, azonosítja a munka-



91 
 

szerződés formai és tartalmi elemeit. Összehasonlítja a vállalkozási formákat, vállalko-
zások alapítását, működését, megszűnését. Megadott szempontok alapján képes kivá-
lasztani a legmegfelelőbb vállalkozási formát. Megfogalmazza az egyéni vállalkozás 
alapításának feltételeit, az alapítás módját. Meghatározza a vállalkozások gazdasági fel-
adatait, elkészít alapvető gazdasági számításokat és értelmezi a kapott eredményeket. 
Ismeri a leltár készítésének folyamatát, szabályait, a leltározás során alkalmazandó bi-
zonylatokat és azok használatát. Értelmezi a különböző adózási alapfogalmakat, érti az 
alapvető adónemek lényegét.  

Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat. Bekap-
csolódik online ügyintézés folyamatába. Használja a felhő szolgáltatások által biztosí-
tott lehetőségeket, létrehoz, módosít dokumentumokat. Adott szituációnak megfelelően 
tudatosan alkalmazza a viselkedéskultúra elvárásainak megfelelő kapcsolattartási sza-
bályokat. Kezeli a vállalkozás adatait, rögzíti, tárolja azokat az előírásoknak megfele-
lően. Megbízható adatforrásokat használ. Szakmai útmutatásnak megfelelően elkészíti 
a hivatalos dokumentumokat. 

Vizsgák 

A szakma megszerzésének feltétele az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga sikeres 
teljesítése.  

Az ágazati alapoktatás (a technikum 9. és 10. évfolyama, illetve az 1/13. évfolyam első 
féléve) és a szakirányú oktatás (a technikum 11-13. évfolyama, illetve az 1/13. évfolyam 
második féléve, valamint a 2/14. évfolyam) szakmai követelményeit az érvényben lévő, 
az ágazati szakminiszter által jóváhagyott képzési és kimeneti követelmények írják elő. 

 Ágazati alapvizsga 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredmé-
nyes teljesítése. 

Az ágazati alapvizsga két része: írásbeli és gyakorlati vizsga.  

Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga, melyen számítógép alkalmazásával oldja meg 
a tanuló a feladatokat. Az elérhető összes pontszám 40 pont. A vizsgatevékenység akkor 
eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga, melyen számítógép alkalmazásával oldja 
meg a tanuló a feladatokat. Az elérhető összes pontszám 60 pont. A vizsgatevékenység 
akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át el-
érte. 

Az alapvizsgával rendelkezők FEOR számmal rendelkező munkakört nem láthatnak el. 

A vizsga 3 tagú vizsgabizottság előtt zajlik, melynek elnökét a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelöli ki. 

 Szakmai vizsga 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 
teljesítése. Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése nem követelmény! 
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A szakmai vizsga két része: Központi interaktív vizsga és projektfeladat. 

A Vállalkozási ügyviteli ügyintéző központi interaktív szakmai vizsga központilag ösz-
szeállított, egységes vizsgafeladat, mely vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a ta-
nuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte. 

A Vállalkozási ügyviteli ügyintéző projektfeladat részei:  

 Elektronikus bevallás gyakorlata 

 Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése 

 Portfólió összeállítása 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 
legalább 40 %-át elérte, külön-külön valamennyi vizsgatevékenység esetén. 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell be-
számítani: Ágazati alapvizsga: 15 %, Szakmai vizsga: 85% 

A központi interaktív vizsga minden vizsgafeladatát a vizsgázók számítógépes tante-
remben számítógépen készítik – írásos felhatalmazással bíró – felügyelő oktató jelenlé-
tében. 

A központi interaktív vizsga, valamint a projektfeladatok (A) és (B) része egy vizsga-
napra esik. A portfólió bemutatása másik vizsganapon történik. A két vizsganap között 
30 napnál több idő nem telhet el.  
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A szakmai képzés tantárgyai és heti óraszámai nappali rendszerű képzés esetén 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 
5 0411 09 02 

9.  10.  11.  12.  13.  1/13 2/14 

Munkavállalói ismeretek  0,5         0,5   

Munkavállalói idegen nyelv          2   2 

Gazdasági és jogi alapismeretek  3 3       4   

Vállalkozások működtetésének alapismeretei    4       5   

Kommunikáció  1         1   

Digitális alkalmazások  2,5 2       4,5   

Üzleti adminisztráció      3 2   3 1,5 

Pénzforgalmi nyilvántartások          4   4 

Kis és középvállalkozások gazdálkodása      2 1 4 2 4 

Munkaerő-gazdálkodás        2 2 2 2 

Adózási ismeretek      1 2 4,5 1 6 

Könyvvezetési alapismeretek        1 2,5 1 3,5 

Szövegbevitel számítógépen      2 1 1 3,5 3 

Dokumentumszerkesztés      1 3   1 3 

Titkári ügyintézés      2 1 2 1,5 4 

Ügyfélszolgálati kommunikáció      2     2   

Kommunikáció a titkári munkában      1 1 2 3 2 

Szakmai óra összesen: 7 9 14 14 24 35 35 

Összes közismereti óra /hét (központi) 24 24 19 18 4     

Ágazati alapoktatás (központi) 7 9           

Szakirányú oktatás (központi)     14 14 24 35 35 

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret /hét 34 34 34 34 34 35 35 

Megvalósuló órakeret /hét 34 34 34 34 34     

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 0 0 0    0    

 

A szakmai képzés tantárgyai és heti óraszámai felnőttek oktatása esetén 

A tantárgyak megegyeznek a nappali képzés tantárgyaival. 

A heti óraszámok a közismereti tartalom nélküli nappali képzés heti óraszámainak az 50%-a. 
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5.2.1.3. Szoftverfejlesztő és -tesztelő 

A szakma alapadatai 

Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés 

A szakma azonosító száma: 5 0613 12 03 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 
leírása 

A Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes-, asztali- 
és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A 
webfejlesztési és kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. 
Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi 
munkatársával. Önállóan elvégzi a rábízott részfeladatokat, használja a csoportmunkát 
támogató fejlesztői- és verziókezelő eszközöket. Munkája során jelentkező problémákat 
önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új 
technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban 
hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt. 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Alapfokú iskolai végzettség. 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges. 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges. 

Az ágazati alapoktatás során szerzett tudás, ismeret: 

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, 
ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör ese-
tén. Az alapoktatás végén a tanulók rálátással rendelkeznek az ágazat minden fontos 
részterületére, ami biztosítja számukra, hogy megalapozott döntést hozzanak arról, hogy 
melyik szakmában szeretnék folytatni a tanulmányaikat. Ennek megfelelően mindenki 
tisztában lesz alapszinten a számítógép és a mobil eszközök működésével, szükség ese-
tén szétszed és összeszerel egy számítógépet, telepíti az operációs rendszert, otthoni ve-
zetékes- és vezeték nélküli hálózatot állít be, elkészít egy weblapot, kisebb alkalmazá-
sokat kódol, elektronikai kapcsolásokat állít össze, valamint betekintést nyer a mester-
séges intelligencia és más jövőbe mutató technológiák felhasználási lehetőségeibe. Az 
alapvető szakmai készségeken túl kiemelt szerep jut az alapoktatásban a társas és kom-
munikációs készségek fejlesztésének is, a tanulók képessé válnak egymással együttmű-
ködve, csapatban, projekt alapon dolgozni. 

Vizsgák 

A szakma megszerzésének feltétele az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga sikeres 
teljesítése.  

Az ágazati alapoktatás (a technikum 9. és 10. évfolyama, illetve az 1/13. évfolyam első 
féléve) és a szakirányú oktatás (a technikum 11-13. évfolyama, illetve az 1/13. évfolyam 
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második féléve, valamint a 2/14. évfolyam) szakmai követelményeit az érvényben lévő, 
az ágazati szakminiszter által jóváhagyott képzési és kimeneti követelmények írják elő. 

 Ágazati alapvizsga 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredmé-
nyes teljesítése. 

Az ágazati alapvizsga két része: írásbeli és gyakorlati vizsga, melyeket nem azonos na-
pon kell megszervezni.  

Informatikai és távközlési alapok interaktív teszt, melyen számítógép alkalmazásával 
oldja meg a tanuló a feladatokat. A vizsgához segédanyag nem használható. Az elérhető 
összes pontszám 30 pont. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a meg-
szerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat, melyen számítógép alkal-
mazásával, Internet kapcsolattal oldja meg a tanuló a feladatokat. A vizsgafeladat három 
részből áll. Az elérhető összes pontszám 120 pont. A vizsgatevékenység akkor eredmé-
nyes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte. 

A gyakorlati vizsgarész részfeladatai: 

 Weboldalak kódolása (40 pont) 

 Programozás Pythonban (40 pont) 

 Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása (40 pont) 

Az alapvizsgával rendelkezők FEOR számmal rendelkező munkakört nem láthatnak el. 

A vizsga 3 tagú vizsgabizottság előtt zajlik, melynek elnökét a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelöli ki. 

 Szakmai vizsga 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 
teljesítése. Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése nem követelmény! 

A szakmai vizsga két része: Központi interaktív vizsga és projektfeladat. 

A szoftverfejlesztés és tesztelés elmélete központilag összeállított, egységes, 40 pontos 
teszt vizsgafeladat, mely vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megsze-
rezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte. A vizsgához segédanyag nem hasz-
nálható. 

A Szotverfejlesztés és -tesztelés a gyakorlatban projektfeladat részei:  

 Szoftverfejlesztés és -tesztelés vizsgaremek vizsgarész 

 Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés feladatsor 

 Portfólió bemutatása 
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető 120 pont legalább 
40 %-át elérte. 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell be-
számítani: Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90% 

A központi interaktív vizsga minden vizsgafeladatát a vizsgázók számítógépes tante-
remben számítógépen készítik – írásos felhatalmazással bíró – felügyelő oktató jelenlé-
tében. 

A szakmai képzés tantárgyai és heti óraszámai nappali rendszerű képzés esetén 

Szoftverfejlesztő és –tesztelő 
5 0613 12 03 

9.  10.  11.  12.  13.  1/13 2/14 

Munkavállalói ismeretek  0,5         0,5   

Munkavállalói idegen nyelv          2   2 

Informatikai és távközlési alapok I.  3         3   

Informatikai és távközlési alapok II.    4       4   

Programozási alapok  2 2       4   

IKT projektmunka I.  1,5 3       3   

IKT projektmunka II.      3 3     8 

Asztali alkalmazások fejlesztése      4 4   5   

Adatbázis-kezelés I.      2     2   

Adatbázis-kezelés II.          2   2 

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése          7   7 

Szoftvertesztelés        2   2   

Webprogramozás      3 3   4   

Frontend programozás és tesztelés          7   7 

Backend programozás és tesztelés          6   6 

Szakmai angol      2 2   2 2 

Szakmai óra összesen: 7 9 14 14 24 29,5 34 

Összes közismereti óra /hét (központi) 24 24 19 18 4     

Ágazati alapoktatás (központi) 7 9           

Szakirányú oktatás (központi)     14 14 24 35 35 

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret /hét 34 34 34 34 34 35 35 

Megvalósuló órakeret /hét 34 34 34 34 34     

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 0 0 0    0    

 

A szakmai képzés tantárgyai és heti óraszámai felnőttek oktatása esetén 

A tantárgyak megegyeznek a nappali képzés tantárgyaival. 

A heti óraszámok a közismereti tartalom nélküli nappali képzés heti óraszámainak az 50%-a 
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5.2.2. OKJ szerinti szakképesítések kifutó rendszerben 

5.2.2.1. Közgazdaság ágazat/Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Közgazdaság ágazat/Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
54 344 01 

  

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 
Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 
4 4 10 2 

0 
3 2 

0 
3 2 21 10 20 10 

0 
21 10 

Összesen 8 12 5 5 31 30 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11504-16  Gazdálkodási alapte-
vékenység ellátása 

Gazdasági és jogi alapisme-
retek  

fő szakképesítés 4   2                   6         

Ügyviteli gyakorlatok  fő szakképesítés   4                       4       

Általános statisztika  fő szakképesítés     3                   3         

Pénzügyi alapismeretek  fő szakképesítés     3     1     2       6         

Pénzügy gyakorlat  fő szakképesítés       1     1             2       

Adózási alapismeretek  fő szakképesítés           1             1         

Adózás gyakorlat  fő szakképesítés                   1       1       

Számviteli alapismeretek  fő szakképesítés     2     1     1       4         

Számvitel gyakorlat  fő szakképesítés       1     1     1       3       
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11884-16 Projekttervezés 

Támogatási alapismeretek  

52 345 06 
Pályázati-támogatási 

asszisztens 

          2     1                 

Gazdálkodási statisztika            2     1                 

Folyamat- és pénzügyi ter-
vezés  

                  2               

11885-16 Támogatáskezelés 
Támogatási ügyvitel            2     1                 

Támogatási menedzsment                    2               

10147-12 Gazdálkodási feladatok 
ellátása 

Gazdálkodási ismeretek  fő szakképesítés                     2,5         2,5   

11506-16 Vállalkozásfinanszíro-
zási és adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás  fő szakképesítés                     3         3   

Vállalkozásfinanszírozás 
gyakorlat  

fő szakképesítés                       1         1 

Adózás  fő szakképesítés                     3         3   

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata  

fő szakképesítés                       2         2 

10149-12 Könyvvezetés és beszá-
molókészítés feladatai 

Számvitel  fő szakképesítés                     6         6   

11505-12 Könyvelés számítógé-
pen 

Könyvelés számítógépen 
gyakorlat  

fő szakképesítés                       4         4 

11501-16 Projektfinanszírozás 

Projektfinanszírozás  fő szakképesítés                     2         2   

Projektfinanszírozás gya-
korlata  

fő szakképesítés                       2         2 

11502-12 Projektfolyamatok kö-
vetése 

Projektfolyamatok köve-
tése  

fő szakképesítés                     2         2   

Projekttervezés gyakorlata  fő szakképesítés                       1         1 
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5.2.2.2. Informatika ágazat/Szoftverfejlesztő 

Informatika ágazat/Szoftverfejlesztő   

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4 4 5 6 

0 

2 4 

0 

1 4 14 17 12 18 

0 

14 17 

Összesen 8 11 6 5 31 30 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10815-16  
Információtechnológiai alapok 

IT alapok fő szakképesítés 1   1                   2         

IT alapok gyakorlat fő szakképesítés   2   1                   3       

11997-16 
Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. fő szakképesítés     2     1             3         

Hálózatok I. gyakorlat fő szakképesítés       2     2     2       6       

11625-16 
Programozás és adatbázis-keze-
lés 

Programozás fő szakképesítés 1   1     1     1       4         

Programozás gyakorlat fő szakképesítés   2   3     2     2       9       

11999-16  
Informatikai szakmai angol nyelv 

IT szakmai angol nyelv fő szakképesítés 2   1                   3         

12010-16 
Nyílt forráskódú rendszerek keze-
lése 

Linux alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
          1                       

Linux alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
            2                     
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Irodai szoftverek 
52 481 02 
Irodai informatikus 

                1                 

Irodai szoftverek gyakorlat 
52 481 02 
Irodai informatikus 

                  4               

IT alapok 
52 481 02 
Irodai informatikus 

                                  

IT alapok gyakorlat 
52 481 02 
Irodai informatikus 

                                  

Hálózatok I. 
52 481 02 
Irodai informatikus 

                                  

Hálózatok I. gyakorlat 
52 481 02 
Irodai informatikus 

                                  

Programozás 
52 481 02 
Irodai informatikus 

                                  

Programozás gyakorlat 
52 481 02 
Irodai informatikus 

                                  

Szoftverfejlesztés fő szakképesítés                     7,5         7,5   

Szoftverfejlesztés gyakorlat fő szakképesítés                       12         12 

Webfejlesztés fő szakképesítés                     4         4   

Webfejlesztés gyakorlat fő szakképesítés                       5         5 

ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
52 481 02 

Irodai informatikus 
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5.2.2.3. Ügyvitel ágazat/Irodai titkár 54 346 03 

 Ügyvitel ágazat/Irodai titkár 54 346 03   

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

3 5 6 6 

140 

1 3 

140 

2 3 12 19 14 17 

160 

12 19 

Összesen 8 12 4 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11806-16 Gépírás és számítás-
technikai alkalmazások 

Gépírás gyakorlata 

5284102 
Ügyfélszolgálati ügyin-

téző 

            2     1               

Számítástechnikai alkalma-
zások az ügyfélszolgálat-
ban 

          1     1                 

11807-16 Kommunikáció az ügy-
félszolgálatban 

Ügyfélszolgálati kommuni-
káció 

          2                       

Ügyfélszolgálati kommuni-
kációs gyakorlat 

            1                     

11808-16 Ügyfélszolgálat a gya-
korlatban 

Ügyfélszolgálati ismeretek           1                       

Ügyfélszolgálati gyakorlat             1     1               

11809-16 Dokumentumkezelés 
az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 
ügyfélszolgálatban 
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Dokumentum- és adatke-
zelés az ügyfélszolgálatban 

                  1               

Komplex ügyfélszolgálati 
gyakorlat 

                  1               

10066-16 Gazdálkodási alapfel-
adatok 

Gazdasági és vállalkozási 
ismeretek 

fő szakképesítés 2   1           1   1   4     1   

Jogi ismeretek fő szakképesítés     1               1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai alkal-
mazások 

Gépírás és levelezési gya-
korlat 

fő szakképesítés   4   2           1   3   7     3 

Irodai alkalmazások gya-
korlata 

fő szakképesítés   1   1               2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata fő szakképesítés       2     2     2   4   6     4 

12084-16 Üzleti kommunikáció 
és protokoll 

Kommunikáció a titkári 
munkában 

fő szakképesítés 1   2               2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és prog-
ramszervezés 

Rendezvény- és program-
szervezés 

fő szakképesítés           1     1       2         

Rendezvény- és program-
szervezés gyakorlata 

fő szakképesítés                       5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési gya-
korlat 

Titkári ügyintézés fő szakképesítés     2               2   2     2   

Titkári ügyintézés gyakor-
lata 

fő szakképesítés       1     1         5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai idegen 
nyelv 

Irodai szakmai idegen 
nyelv  

fő szakképesítés                     3   2     3   

  



103 
 

5.2.2.4. Sport ágazat/Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02 

 Sport ágazat/Sportedző (a sportág megjelölésé-
vel) 54 813 02 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

5 3 7 5 

140 

2 2 

140 

4 1 11 20 18 11 

0 

11 20 

Összesen 8 12 4 5 31 29 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10323-12 Egészségügy és elsőse-
gély 

Anatómiai-élettani ismere-
tek 

fő szakképesítés 2   2                   4         

Egészségtan fő szakképesítés 2                       2         

Elsősegélynyújtás gyakor-
lat 

fő szakképesítés       2                   2       

Funkcionális anatómia fő szakképesítés                 2       2         

Terhelésélettan fő szakképesítés     2                   2         

10324-12 Edzéselmélet és gim-
nasztika 

Edzéselmélet fő szakképesítés     2     1     1       4         

Edzésprogramok gyakorlat fő szakképesítés   2   2     1     1       6       

Gimnasztika elmélet fő szakképesítés 1   1     1     1       4         

Gimnasztika gyakorlat fő szakképesítés   1   1     1             3       

11110-16 Egészségügyi alapisme-
retek 

Egészségügyi alapismere-
tek  

                1                 
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12051-16 Masszázs elméleti alap-
jai I.  

Klinikumi alapismeretek 

51 726 01  
Regeneráló balneote-

rápiás masszőr 

                1                 

12053-16 Fizioterápia I. 
Fizioterápia elmélet           1                       

Fizioterápia gyakorlat             2     1               

12055-16 Regeneráló balneote-
rápiás masszázs 

Masszázs elmélet           1                       

Svédmasszázs gyakorlat             3     3               

10322-12 Pedagógiai,pszicholó-
giai és kommunikációs alapok 

Kommunikáció fő szakképesítés                     0,5         0,5   

Sportpedagógia fő szakképesítés                     2         2   

Sportpszichológia fő szakképesítés                     2         2   

10325-16 Szervezés és vállalko-
zás alapjai 

Gazdálkodási és válla-
kozási ismeretek 

fő szakképesítés                     1         1   

Sportmenedzsment fő szakképesítés                     1         1   

10326-12 Sportági alapok 
Sportági alapok elmélet fő szakképesítés                     1         1   

Sportági alapok gyakorlat fő szakképesítés                       10         10 

10327-12 Sportedzői szakismere-
tek  

Sportági szakismeretek el-
mélet 

fő szakképesítés                     1         1   

Sportági szakismeretek 
gyakorlat 

fő szakképesítés                       10         10 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet 

A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 
tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szaba-
don választható foglalkozások megnevezése, száma 

 

1.1. Történelem 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a 
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történe-
tekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg a kul-
turális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alap-
értékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország törté-
nete 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 figye-
lembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a 
magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyama-
tokat, 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 kulcs-
kompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és 
különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle mód-
szereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a követ-
keztetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a 
tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán ke-
resztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezé-
sének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más élet-
helyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és megítélé-
séhez 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 eliga-
zodást. 
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Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes hasz-
nálatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és mér-
legelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk ellenőr-
zése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmar-
chívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen 
feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommu-
nikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 
és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása 
során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von 
le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk 
mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek 
együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló 
képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi 
életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és cselekede-
teknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját 
életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kiala-
kíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bá-
torság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra tö-
rekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelensé-
geket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs sza-
bályok 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 teljesít-
ményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek kiemel-
kedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felis-
meri, 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 te-
vékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szol-
gálnak 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 az oktató 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 részlete-
sebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A mély-
ségelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával 
kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 
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A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a konk-
rétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és ada-
tok/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 teljesítésé-
vel 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 az oktatói munkát. Ezek köre természetesen bővíthető 
különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 
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9-12. évfolyam 

A technikumi történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a ha-
gyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események is-
meretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat.  Szerezzen mélyebb is-
mereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon 
azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturá-
lis téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenysé-
gek révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

A technikumi 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 technikumi történelemtanításban mindez kiegészül a források feldolgozásá-
val, 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 tör-
ténelmi 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 részletezett-
ségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több általános 
európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor az általá-
nos 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 je-
lenségeket 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 nem-
zetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást gyakorolt. Fontos cél a magyarországi ki-
sebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe 
szorult magyarok történelmének átfogó megismertetése. 

A technikumi történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a technikum 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 technikumi korosz-
tály 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 techni-
kumi 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; vál-
tozás 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, alkot-
mány/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, áruter-
melés;  

– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció, eszme/ideoló-
gia, világkép. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉ-

NYEK) 

(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 (tan-
könyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb 
adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző médiu-
mokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről nyomtatott 
és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és szövegösz-
szefüggés 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 infor-

mációival és megmagyarázza az eltérések okait; 
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– 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 azo-
kat időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy 
viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ 
és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok 
jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat; 
– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a ma-

gyar 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 változá-
sainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások hátteré-
nek 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, gazda-

sági 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 ér-
vekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja sa-
ját 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 prob-
lémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  
– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének 

mozgatórugóiról; 



112 
 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről, 
okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és szemé-
lyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések levoná-
sára, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni azo-
kat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, esemé-
nyek okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándéka-
iról; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket; 
– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban valamely ál-

talános szabályszerűség érvényesülését; 
– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és sze-

mélyekkel 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 esemé-

nyek, tényezők következményeiként alakultak ki. 

9. évfolyam 

A technikum első évfolyamának témakörei az ókortól a kora újkorig ölelik fel a magyar és egyetemes 
történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az ehhez kapcsolódó tanulási eredmé-
nyeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk alapját képező civilizációkhoz, kor-
szakokhoz, 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 középis-
kolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a 
korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai modelljeire és világképére helyező-
dik. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel előbbiek 
jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar történelem ese-
ményei 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 KÖVETELMÉ-

NYEK) 

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; 
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– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb elemeit, 
és bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a re-
formáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem, il-
letve a vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó birodal-
mait, 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 kutatásai-
nak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 
– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink tet-

teit; 
– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit;  

 
 

A 9. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 
Heti óraszám: 3 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör Javasolt óraszám 
Civilizáció és államszervezet az ókorban 27 
Vallások az ókorban 8 
Hódító birodalmak 9 
A középkori Európa 22  
A magyar nép eredete és az Árpád-kor 21 
A középkori Magyar Királyság fénykora 21 
                                                        

Összes óraszám: 108 
 
 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-

kák 
Fejlesztési feladatok 

A Közel-Kelet 
civilizációi 

– Az állam működése 
az Óbabiloni Biro-
dalom példáján. 

– Tudomány. 
– A pénz megjelenése. 

Fogalmak: öntözéses föld-
művelés, fáraó, piramis, hi-
eroglifa, ékírás, múmia, 
Akropolisz, filozófia, jósda, 
olümpiai játékok, városál-
lam/polisz, arisztokrácia, 
démosz, demokrácia, nép-
gyűlés, sztratégosz, cserép-

– Az állam szerepének 
bemutatása Ham-
murapi törvényeinek 
elemzésén keresztül. 

– Az ókori civilizációk 
jelentőségének és kul-
turális hatásainak fel-
ismerése. 

A görög civili-
záció 

– A görög anyagi kul-
túra öröksége. 

– A filozófia és a tör-
ténetírás. 
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– A görög emberesz-
mény. 

– A hellenisztikus kul-
túra elterjedése. 

szavazás, rabszolga, patrí-
cius, plebejus, consul, sena-
tus, dictator, néptribunus, 
császár, amfiteátrum, gladi-
átor, provincia, légió, limes, 
polgárjog. 
 
Személyek: Hammurapi, 
Kleiszthenész, Periklész, 
Platón, Arisztotelész, Héro-
dotosz, Nagy Sándor, Julius 
Caesar, Augustus. 
 
Kronológia: Kr. e. 3000 
körül – Kr. u. 476 az ókor, 
Kr. e. 776 az első feljegy-
zett olümpiai játékok, Kr. e. 
753 Róma alapítása a ha-
gyomány szerint, Kr. e. 510 
a köztársaság kezdete Ró-
mában, Kr. e. 508 Kleiszt-
henész reformjai, Kr. e. 5. 
sz. közepe az athéni de-
mokrácia fénykora, Kr. e. 
44. Caesar halála, az ókori 
Izrael – Kr. u. 70 Jeruzsá-
lem lerombolása, 
Kr. u. 395 a Római Biroda-
lom kettéosztása. 
 
Topográfia: Mezopotámia, 
Babilon, Egyiptom, Nílus, 
Olümpia, Athén, Alexand-
ria, Itália, Róma, Római Bi-
rodalom, Pannónia, Aquin-
cum, Savaria, Jeruzsálem. 

– Az ókori civilizációk 
azonosítása térképen. 

– Az ókori civilizációk 
kulturális és vallási 
jellemzőinek bemuta-
tása. 

– A különböző civilizá-
ciók közötti különbsé-
gek azonosítása. 

– Pannónia jelentősebb 
városainak azonosí-
tása. 

– A római jog alapelvei-
nek felidézése és azo-
nosítása. 

– Az athéni demokrácia 
és a római köztársaság 
működésének bemuta-
tása. 

– A Periklész-kori 
athéni demokrácia el-
lentmondásainak fel-
tárása. 

– A demokrácia és a 
diktatúra összehason-
lítása. 

– A demokrácia melletti 
érvek megfogalma-
zása. 

– Az athéni demokrácia 
összehasonlítása a 
modern demokráciá-
val. 

– Caesar diktatúrája 
előzményeinek, okai-
nak feltárása. 

Az athéni de-
mokrácia 

– Arisztokratikus köz-
társaság és demok-
rácia. 

– Kleiszthenész és Pe-
riklész. 

– Az athéni államszer-
vezet és működése. 

A római civili-
záció 

– Római városépíté-
szet, amfiteátrumok, 
fürdők, vízvezeté-
kek és utak. 

– A római jog néhány 
máig élő alapelve. 

– A birodalom kiterje-
dése és a provinciák 
(Pannónia). 

– A latin nyelv és írás 
elterjedése. 

A római köz-
társaság 

– A vérségi, a vagyoni 
és a területi elv. 

– A római köztársaság 
államszervezete és 
működése. 

– Köztársaságból 
egyeduralom: Cae-
sar 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 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-

xikák 
Fejlesztési feladatok 

Politeizmus és 
monoteizmus 

– A politeizmus 
az ókori Kele-
ten. 

– Görög és római 
istenek. 

– A zsidó mono-
teizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 
monoteizmus, zsidó val-
lás, Ószövetség/Héber 
Biblia, Tízparancsolat 
próféta, jeruzsálemi temp-
lom, diaszpóra,, Messiás, 
keresztény vallás, kereszt-
ség és úrvacsora, apostol, 
misszió, Biblia, Újszövet-
ség, evangélium, püspök, 
zsinat. 
 
Személyek: Kheopsz, Ze-
usz, Pallasz Athéné, Áb-
rahám, Mózes, Jézus, 
Szent Péter és Szent Pál 
apostolok, Constantinus  
 
Kronológia: a keresztény 
időszámítás kezdete (Kr. 
e. és Kr. u.), 313 a milá-
nói rendelet, 325 a niceai 
zsinat. 
 
Topográfia: Jeruzsálem, 
Kánaán, Júdea, Izrael, Pa-
lesztina, Betlehem. 

– A zsidó és a keresztény val-
lások jellemzőinek összeha-
sonlítása. 

– A vallások a mindennapi 
életre gyakorolt hatásainak 
megállapítása. 

– A zsidó-keresztény hagyo-
mányok európai kultúrára 
gyakorolt hatásának bemuta-
tása. 

– Bibliai történetek, személyek 
felidézése. 

– A kereszténység terjedésé-
nek végigkövetése térképen. 

– Az Ószövetség történelmi 
szereplőinek, helyszíneinek 
azonosítása bibliai idézetek 
alapján. 

– Jézus életével és a keresz-
ténység terjedésével kapcso-
latos filmek/ filmrészletek, 
regények elemzése, értelme-
zése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és 
zenei alkotások gyűjtése és 
elemzése bibliai témákról. 

A keresztény-
ség kezdete 

– Jézus tanításai. 
– A páli fordulat. 
– Keresztény-ül-

dözések, a ke-
reszténység el-
terjedése a Ró-
mai Birodalom-
ban. 

– A Szenthárom-
ság-tan. 
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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 elem-

zése, értelmezése. 
– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Egy eurázsiai 
birodalom: a 

hunok 

– A nomád életmód, harc-
modor és államszerve-
zés. 

– A népvándorlás. 
– A Hun Birodalom. 
– Az ókor vége Nyuga-

ton: a Római Birodalom 
összeomlása. 

– Róma örökösei Európa 
térképén. 

Fogalmak: népvándor-
lás, hunok, ortodox, isz-
lám, Korán, kalifa.  
Személyek: Attila, Justi-
nianus, Mohamed, Nagy 
Károly, I. Ottó.  
 
Kronológia: 476 a Nyu-
gatrómai Birodalom bu-
kása, 622 Mohamed 
Medinába költözése, 
732 a poitiers-i csata. 
 
Topográfia: Hun Biro-
dalom, Konstantinápoly, 
Bizánci Birodalom, 
Mekka, Poitiers, Frank 
Birodalom, Német-ró-
mai Császárság. 

– A népvándorlás irá-
nyainak és résztvevői-
nek nyomon követése 
térkép segítségével a 
Kr. u. 4–8. sz. idősza-
kában. 

– A sztyeppei állam mű-
ködésének, sajátossá-
gainak bemutatása. 

– A kora középkori Eu-
rópa államalakulatai-
nak azonosítása térké-
pen. 

– Az iszlám vallás és az 
arab terjeszkedés kö-
zötti összefüggések 
feltárása. 

Az Arab Biro-
dalom és az 

iszlám 

– Mohamed tanításai és a 
Korán. 

– Az iszlám kultúra jel-
legzetességei. 

– Az Arab Birodalom és 
az arab hódítás. 

– Az arab hódítás feltar-
tóztatása Európában: 
Poitiers, Bizánc. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 
– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok alap-

ján. 
– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Európa  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A parasztság vi-
lága 

– A hierarchikus vi-
lágkép. 

– Az uradalom. 
– A jobbágyok köte-

lességei és jogai. 
– Az önellátástól az 

árutermelésig. 
– Éhínségek, járvá-

nyok, felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 
földesúr, majorság, job-
bágy, robot, kiváltság, 
rend, pápa, érsek, cöli-
bátus, szerzetes, bencés 
rend, ferences rend, eret-
nek, inkvizíció, kolostor, 
katolikus, szent, kódex, 
román stílus, gótikus stí-
lus, reneszánsz, lovag, 
nemes, feudalizmus, hű-
bériség, király, rendi 
monarchia, keresztes 
hadjáratok, polgár, céh. 
 
Személyek: Szent Bene-
dek, VII. Gergely, As-
sisi Szent Ferenc, Aqui-
nói Szent Tamás, Leo-
nardo da Vinci, Guten-
berg, Dózsa György. 
 
Kronológia: 476–1492 a 
középkor, 1054 az egy-
házszakadás, 1347 a 
nagy pestisjárvány. 
 
Topográfia: Egyházi Ál-
lam, Anglia, Franciaor-
szág, levantei kereske-
delmi hálózat, Velence, 
Firenze, Hanza kereske-
delmi hálózat, Szent-
föld. 

– A középkor társadalmi, 
gazdasági, vallási és 
kulturális jellemzőinek 
bemutatása. 

– A társadalmi csoportok 
közötti jogi különbsé-
gek azonosítása. 

– Érvekkel alátámasztott 
vélemény megfogalma-
zása a középkor világá-
ról. 

– A középkor társadalmi 
berendezkedése és a 
rendi szemlélet értelme-
zése. 

– A jobbágyság jogainak 
és kötelességeinek rend-
szerezése. 

– Az egyház szerepének 
áttekintése a középkori 
Európában. 

– A középkori kolostori 
élet bemutatása képi 
vagy szöveges források 
segítségével. 

– A nyugati és keleti ke-
reszténység összehason-
lítása. 

– A lovagi életmód jel-
lemzőinek azonosítása. 

– A városok életének be-
mutatása képek, ábrák 
és szöveges források 
alapján, kitérve a zsidó-
ság városiasodásban ját-
szott szerepére, vala-
mint az antijudaista tö-
rekvésekre. 

– A céhek működésének 
jellemzése források 
alapján. 

Az egyházi rend – Az egyházi hierar-
chia, az egyházi in-
tézményrendszer. 

– Az egyházszakadás 
és a 11. századi re-
form. 

– A szerzetesség. 
– Az eretnekség. 
– Kultúra és oktatás, a 

középkori egyete-
mek. 

– Román és gótikus 
építészet – európai 
és magyar példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói hata-
lom és korlátai (hű-
bériség, rendiség). 

– Lovagi eszmény és 
lovagi kultúra. 

– A keresztes hadjára-
tok eszméje. 

A polgárok vi-
lága 

– A középkori város 
és lakói. 

– A város kiváltságai 
(magyar példák 
alapján). 

– A céhek. 
– A helyi és távolsági 

kereskedelem. 
– A reneszánsz építé-

szet (európai és ma-
gyar példák). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 
– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 
– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 
– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 
– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost be-

mutató ábrán. 
– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való részvétel hir-

detése). 
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TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 21óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Magyar őstörté-
net és honfogla-

lás 

– Az eredet kérdései, 
a nyelvészet, a régé-
szet, a néprajz és a 
genetika eredmé-
nyei. 

– A magyar törzsszö-
vetség az Etelköz-
ben. 

– A honfoglalás okai 
és menete. 

– A kalandozások – a 
lovas-íjász harcmo-
dor. 

Fogalmak: finnugor, 
törzs, fejedelem, kaba-
rok, vérszerződés, hon-
foglalás, kettős honfog-
lalás elmélete, avarok, 
rovásírás, kalandozások, 
székelyek, vármegye, 
egyházmegye, érsekség, 
tized, nádor, ispán, kan-
cellária, kettős kereszt, 
szászok, kunok, tatá-
rok/mongolok 
 
Személyek: Álmos, Ár-
pád, az Árpád-ház, 
Géza, I. (Szent) István, 
Koppány, Szent Gellért, 
Szent Imre, I. (Szent) 
László, Könyves Kál-
mán, III. Béla, II. And-
rás, IV. Béla, Szent 
Margit. 
 
Kronológia: 895 a hon-
foglalás, 907 a pozsonyi 
csata, 997/1000–1038 I. 
(Szent) István uralko-
dása, 1222 az Arany-
bulla, 1241–1242 a ta-
tárjárás. 
 
Topográfia: Etelköz, 
Vereckei-hágó, Kárpát-
medence, Pannonhalma, 
Esztergom, Székesfehér-
vár, Buda, Muhi, Erdély, 
Horvátország. 

– A magyarság erede-
tére vonatkozó elméle-
tek közötti különbsé-
gek megállapítása. 

– A mondák, a történeti 
hagyomány és a törté-
nettudomány eredmé-
nyeinek megkülönböz-
tetése. 

– A kalandozó hadjára-
tok céljainak azonosí-
tása.  

– Géza fejedelem, I. 
(Szent) István és IV. 
Béla uralkodásának 
jellemzése és értéke-
lése. 

– A kereszténység felvé-
tele és az államalapítás 
jelentőségének a felis-
merése. 

– A korai magyar törté-
nelmet és az Árpád-
kort megjelenítő leg-
fontosabb kulturális 
alkotások azonosítása. 

Az államalapítás – Géza és I. (Szent) 
István államszer-
vező tevékenysége. 

– A földbirtokrend-
szer és a vármegye-
szervezet. 

– Az egyházszervezés. 
A magyar állam 
megszilárdulása 
az Árpád-korban 

– Szent László, az or-
szágépítő. 

– Könyves Kálmán 
törvénykezési re-
formjai. 

– A kül- és belpolitika 
új irányai: III. Béla 
uralkodása. 

– II. András kora: az 
átalakuló társada-
lom. 

– Újjáépítés a tatárjá-
rás után: IV. Béla. 

– Az Árpádok európai 
kapcsolatai. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól, vala-

mint 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.  
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– 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 tör-

vényeinek elemzésével. 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 21óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-

kák 
Fejlesztési feladatok 

Az Anjouk – A királyi hata-
lom újbóli meg-
szilárdítása I. 
Károly idején. 

– A visegrádi ki-
rálytalálkozó. 

– Az 1351-es tör-
vények. 

– Nagy Lajos had-
járatai. 

Fogalmak: aranyforint, re-
gálé, kapuadó, kilenced, 
bandérium, perszonálunió, 
sarkalatos nemesi jogok, 
fő- és köznemes, szabad ki-
rályi város, bányaváros, 
mezőváros, kormányzó, 
szekérvár, végvár, szultán, 
szpáhi, janicsár, rendkívüli 
hadiadó, füstpénz, fekete 
sereg, zsoldos, Corvina, 
Szent Korona, Szent Ko-
rona-tan, Képes krónika. 
 
Személyek: I. (Anjou) Ká-
roly, I. (Nagy) Lajos, Lu-
xemburgi Zsigmond, Hu-
nyadi János, I. (Hunyadi) 
Mátyás. 
 
Kronológia: 1301 az Ár-
pád-ház kihalása,1308. I. 
Károly uralkodásának kez-
dete, 1335 a visegrádi ki-
rálytalálkozó, 1351 
I.(Nagy) Lajos törvényei, 
1396 a nikápolyi csata, 
1443–1444-es hosszú had-
járat, 1444 a várnai csata, 
1453 Konstantinápoly el-
este, 1456 a nándorfehér-
vári diadal, 1458–90 Má-
tyás uralkodása. 
 

– A 14–15. századi 
magyar uralkodók 
politikai pályájá-
nak felidézése. 

– Érvekkel alátá-
masztott vélemény 
megfogalmazása 
az egyes szemé-
lyek cselekedetei-
ről, döntéseiről. 

– A késő középkori 
magyar állam és 
az Oszmán Biro-
dalom főbb össze-
csapásainak fel-
idézése. 

– Annak értékelése, 
hogy az Oszmán 
Birodalom terjesz-
kedő politikája 
milyen hatást gya-
korolt a magyar 
történelemre. 

– Mátyás hatalom-
gyakorlásának jel-
lemzése. 

– A reneszánsz kul-
túra bemutatása 
Mátyás udvará-
ban. 

– A 14–15. századi 
magyar történel-
met megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások azonosí-
tása. 

A török fenyegetés 
árnyékában 

– Az Oszmán Bi-
rodalom. 

– Török hódítás a 
Balkánon. 

– Luxemburgi 
Zsigmond, a kö-
zép-európai ural-
kodó és a török 
veszély.  

– Hunyadi János, a 
politikus és had-
vezér.   

– Hunyadi János 
törökellenes har-
cai. 

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. 
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– Várak, királyi 
udvar, kolosto-
rok, templomok. 

– Magyar geszták, 
krónikák és szen-
tek legendái. 

Topográfia: Visegrád, Len-
gyelország, Csehország, 
osztrák tartományok, Niká-
poly, Várna, Nándorfehér-
vár, Kolozsvár, Kenyér-
mező, Oszmán Birodalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján. 
– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a cselekede-

teik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 
– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott for-

rások segítségével. 
– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának kiemelkedő 

emlékeiről. 
– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, Székesfehérvár, 

Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 
– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 

 

10. évfolyam 

A technikum tizedik évfolyamának témakörei a kora újkortól a 19. század közepéig ölelik fel a magyar 
és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az ehhez kapcsolódó 
tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk alapját képező civi-
lizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után ismét 
előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő tartalommal.  

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel előbbiek 
jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar történelem ese-
ményei 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 KÖVETELMÉ-

NYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– 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 forra-
dalom európai hatásáról; 
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– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a Habs-
burg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció megnyilvánulá-
sait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére 
tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakában; a 
kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kulturális és 
politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19. 
század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái 
között. 

A 10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

Heti óraszám: 3 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör Javasolt óraszám 
A kora újkor 18 
A török hódoltság kora Magyarországon 19 
A felvilágosodás kora 15 
Magyarország a 18. században 17  
Új eszmék és az iparosodás kora 11 
A reformkor 15 
A forradalom és szabadságharc 13 
  

Összes óraszám: 108 
 
 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-

xikák 
Fejlesztési feladatok 

A földrajzi felfe-
dezések 

− A portugál és spa-
nyol felfedezések. 

− A korai gyarmato-
sítás és következ-
ményei. 

− A világkereskede-
lem kialakulása. 

− Az abszolutizmus. 

Fogalmak: gyarmat, vi-
lágkereskedelem, abszolu-
tizmus, infláció, manufak-
túra, tőke, tőkés, bérmun-
kás, kapitalizmus, bank, 
tőzsde, részvény, örökös 
jobbágyság, reformáció, 
protestáns, evangélikus, 
református, anglikán, uni-
tárius, vallási türelem, el-
lenreformáció, katolikus 
megújulás, jezsuiták, ba-
rokk. 

− A felfedezők céljainak 
és útjainak bemutatása 
tematikus térképeken. 

− Információk gyűjtése a 
kialakuló világkeres-
kedelem új útvonalai-
ról, fontosabb termé-
keiről és szereplőiről. 

− Az új munkaszerve-
zési formák bemuta-
tása és összehasonlí-
tása a céhes iparral. 

A korai kapita-
lizmus 

− Az árforradalom. 
− A manufaktúrák. 
− Bankok és tőzsdék. 
− Az európai munka-

megosztás és kö-
vetkezményei 
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Reformáció Eu-
rópában és Ma-
gyarországon  

− A reformáció előz-
ményei (humaniz-
mus és az egyházi 
reform igénye). 

− Luther és Kálvin 
fellépése. 

− A protestáns egy-
házak megszerve-
ződése és a protes-
tantizmus elterje-
dése. 

− A reformáció ered-
ményei Magyaror-
szágon 

 
Személyek: Kolumbusz 
Kristóf, Vasco da Gama, 
Ferdinánd Magellán, Lu-
ther Márton, Kálvin Já-
nos, Károli Gáspár, Páz-
mány Péter, Apáczai 
Csere János, Habsburg-di-
nasztia, V. Károly, Loyo-
lai (Szent) Ignác, XIV. 
Lajos. 
 
Kronológia: 1492-től az 
újkor, 1492 Amerika fel-
fedezése, 1517 a reformá-
ció kezdete, 1545 a tri-
denti zsinat megnyitása, 
1568 a tordai határozat, 
1648 a vesztfáliai békék.  
 
Topográfia: Spanyolor-
szág, India, London, Pá-
rizs/Versailles, Sárospa-
tak. 

− Az európai régiók kö-
zötti gazdasági és tár-
sadalmi különbségek 
felismerése. 

− A reformáció okainak 
és következményeinek 
bemutatása. 

− A katolikus és a pro-
testáns tanítások és 
egyházszervezet ösz-
szehasonlítása. 

− A reformáció egyes 
irányzatai terjedésének 
nyomon követése tér-
képen. 

− Vallás és politika ösz-
szefonódásának felis-
merése.  

− Az erdélyi vallási türe-
lem szerepének és je-
lentőségének felisme-
rése. 

− A katolikus egyház 
megújulási törekvései 
és a barokk művészet 
jellemzői közötti pár-
huzam felismerése. 

„Hitviták tüzé-
ben” 

− Vallási konfliktu-
sok Európában. 

− Etnikai sokszínű-
ség és vallásbéke 
Erdélyben. 

− A magyar protes-
táns és katolikus is-
kolák. 

− A katolikus meg-
újulás és a barokk 
Európában és Ma-
gyarországon. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 
− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 
− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, kulturá-

lis hatások, irányzatok).  
− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak szerepvállalásáról 

és hivatásukról. 
− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. Szenci Mol-

nár Albert, Pázmány Péter). 

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-

xikák 
Fejlesztési feladatok 

Az ország három 
részre szakadása 

− A mohácsi csata és 
közvetlen előzmé-
nyei, a kettős király-
választás. 

− Az ország három 
részre szakadása. 

Fogalmak: rendi ország-
gyűlés, hajdúszabadság. 
 

− A török hadjáratok-
nak és az ország 
három részre sza-
kadásának bemuta-
tása térképeken. 
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− A várháborúk és az 
új végvárrendszer. 

Személyek: I. Szulejmán, 
II. Lajos, (Szapolyai) Já-
nos, I. Ferdinánd, Dobó 
István, Zrínyi Miklós (a 
szigetvári hős), Báthory 
István, Bocskai István, 
Bethlen Gábor, Zrínyi 
Miklós (a költő és hadve-
zér), I. Lipót, Savoyai 
Jenő. 
 
Kronológia: 1526 a moh-
ácsi csata, 1541 Buda el-
este, 1552 Eger védelme, 
1566 Szigetvár eleste, 
1664 a vasvári béke, 1686 
Buda visszafoglalása, 
1699 karlócai béke.  
 
Topográfia: Mohács, Kő-
szeg, Eger, Szigetvár, 
Habsburg Birodalom, Er-
délyi Fejedelemség, Hó-
doltság, Magyar Király-
ság (királyi Magyaror-
szág), Pozsony, Gyulafe-
hérvár, Bécs. 

− A végvári élet fel-
idézése különböző 
források (képek, 
irodalmi alkotások 
és filmek) alapján. 

− A három részre 
szakadt ország gaz-
dasági lehetőségei-
nek és szerepének 
értelmezése adatok, 
grafikonok, diagra-
mok alapján. 

− A török hódoltság 
hosszú távú hatása-
inak azonosítása. 

− A 16-17. századi 
magyar történelmet 
megjelenítő fontos 
kulturális alkotások 
azonosítása. 

A két magyar állam − A Magyar Királyság 
a Habsburg Biroda-
lomban: rendi és ab-
szolutista törekvé-
sek, konfliktusok. 

− Az Erdélyi Fejede-
lemség viszonylagos 
önállósága és arany-
kora. 

A török kiűzése és 
a török kor mér-

lege 

− Magyarország az eu-
rópai munkamegosz-
tásban. 

− Háborús békeévek: 
másfél évszázad hó-
doltság és az ország 
pusztulása. 

− A török kiűzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. 
− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, Zrínyi 

Miklós). 
− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 
− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 
− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 
− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A felvilágoso-
dás 

− Tapasztalat és ér-
telem − a felvilá-
gosodás új világ-
képe. 

− A felvilágosodás 
államelméletei. 

Fogalmak: felvilágosodás, jog-
egyenlőség, hatalmi ágak meg-
osztása, népfelség, társadalmi 
szerződés, szabad verseny, al-

− A középkor és a 
felvilágosodás vi-
lágképének össze-
hasonlítása. 

− A felvilágosodás 
államelméleteinek 
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− A szabad verseny 
elmélete. 

kotmány, alkotmányos monar-
chia, elnök, miniszterelnök, fele-
lős kormány, cenzus, általános 
választójog, forradalom, dikta-
túra, jakobinus, Szent Szövet-
ség. 
 
Személyek: Nikolausz Koperni-
kusz, Isaac Newton, Charles Lo-
uis Montesquieu, Jean-Jacques 
Rousseau, Adam Smith, George 
Washington, Maximilien 
Robespierre, Bonaparte Napó-
leon. 
 
Kronológia: 1689 a Jognyilatko-
zat, 1776 a Függetlenségi nyilat-
kozat, 1789 a francia forrada-
lom, 1804–1814/1815 Napóleon 
császársága, 1815 a waterlooi 
csata.  
 
Topográfia: Nagy-Britannia, 
Amerikai Egyesült Államok, Pá-
rizs, Oroszország, Waterloo. 

összehasonlítása 
különböző szem-
pontok alapján. 

− A brit és az ameri-
kai államszerveze-
tet bemutató ábrák 
értelmezése. 

− Az Emberi és pol-
gári jogok nyilat-
kozatában megje-
lenő felvilágosult 
elvek azonosítása. 

− A forradalmi gon-
dolat és a legitimi-
tás eszméjének ér-
telmezése, azonosí-
tása. 

A brit alkotmá-
nyos monarchia 
és az amerikai 

köztársaság mű-
ködése 

− A parlamentáris 
rendszer: parla-
ment és kor-
mány. 

− Az elnöki rend-
szer: kongresszus 
és elnök. 

A francia forra-
dalom és hatása 

− A forradalom ki-
törése és az Em-
beri és polgári 
jogok nyilatko-
zata. 

− A jakobinus dik-
tatúra. 

− Napóleon biro-
dalma: a polgári 
berendezkedés 
exportja. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 
− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 
− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 
− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-sza-
badságharc 

− Magyarország a 
Habsburg Biroda-
lomban. 

− A szabadságharc 
okai és céljai. 

− A szabadságharc po-
litikai és katonai for-
dulópontjai. 

− A szatmári béke 
kompromisszuma. 

Fogalmak: kuruc, la-
banc, szabadságharc, 
trónfosztás, amnesz-
tia, felvilágosult ab-
szolutizmus, kettős 
vámhatár, úrbéri ren-
delet, Ratio Educati-
onis, türelmi rende-
let, nyelvrendelet. 
 

− A Rákóczi-szabadságharc 
céljainak és eredményei-
nek összevetése. 

− A szabadságharc katonai 
történetének felidézése tér-
képek, képek és szöveges 
források segítségével. 

− Magyarország újranépesü-
lésének és a folyamat ered-
ményének értelmezése te-
matikus térképek segítség-
ével. 

Magyarország 
újranépesülése 

− A belső vándorlás, a 
szervezett betelepítés 
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és újranépesí-
tése 

és az öntevékeny be-
település. 

− A többnyelvű és 
többvallású ország. 

− Gazdaság és élet-
mód. 

Személyek: II. Rá-
kóczi Ferenc, Mária 
Terézia, 
 II. József. 
 
Kronológia: 1703–
1711 a Rákóczi-sza-
badságharc, 1711 a 
szatmári béke, 1740–
1780 Mária Terézia 
uralkodása, 1780–
1790 II. József ural-
kodása.  
 
Topográfia: Temes-
vár, Határőrvidék, 
Poroszország. 

− A felvilágosult abszolutiz-
mus eszmei és politikai 
hátterének, valamint ered-
ményeinek azonosítása. 

− Mária Terézia és II. József 
politikájának összehasonlí-
tása. 

− II. József személyiségének 
bemutatása, uralkodásának 
mérlege, értékelése. 

− A 18. századi Magyaror-
szág legfőbb kulturális 
eredményeinek azonosí-
tása. 

A felvilágosult 
abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica Sanc-
tio. 

− A felvilágosult ab-
szolutizmus céljai. 

− Mária Terézia: 
együttműködés és re-
form. 

− II. József reformpoli-
tikája és kudarca. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására. 
− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 
− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal kap-

csolatban. 
− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 
− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 
− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 

− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis részlete 
alapján. 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési felada-

tok 
Liberalizmus, na-

cionalizmus és 
konzervativizmus 

− Liberalizmus: jogegyenlőség 
és alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: nemzetépítés 
és nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 
reform és a forradalom eluta-
sítása. 

Fogalmak: liberalizmus, 
nacionalizmus, nemzet-
állam, konzervativiz-
mus, reform, ipari forra-
dalom, munkanélküli-
ség, tömegtermelés, 
szegregáció. 
 
Személyek: James Watt, 
Thomas Edison, Henry 
Ford.  
 

− A 19. század 
politikai eszmé-
inek azonosítása 
szöveges forrá-
sok alapján. 

− Az iparosodás 
hullámainak 
azonosítása és 
összevetése. 

− Egy ipari nagy-
város életkö-
rülmé- 
nyeinek jellem-
zése. 

Az ipari forra-
dalom hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 
bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 
− A második hullám: elektro-

nika és vegyipar. 
− A gyár és a futószalag. 
− Az ipari forradalmak társa-

dalmi és környezeti hatásai. 
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Topográfia: Manches-
ter, New York. 

− Az ipari forra-
dalmak ökoló-
giai követ-
kezmé-nyeinek 
azonosítása. 

− A 19. századi 
demográfiai 
változások okai-
nak feltárása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 
− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól. 
− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

TÉMAKÖR: A reformkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 
színterei 

− A Habsburg Biro-
dalom és Magyar-
ország. 

− A rendi ország-
gyűlés és a me-
gyerendszer. 

− A reformkori 
Pest-Buda. 

− A nyilvánosság 
megteremtése, po-
litika és kultúra. 

Fogalmak: alsó- és 
felsőtábla, érdekegye-
sítés, közteherviselés, 
jobbágyfelszabadítás, 
örökváltság. 
 
Személyek: József 
nádor, Klemens Met-
ternich, Wesselényi 
Miklós, Széchenyi 
István, Kölcsey Fe-
renc, Deák Ferenc, 
Kossuth Lajos, Ganz 
Ábrahám. 
 
Kronológia: 1830–
1848 a reformkor, 
1830 a Hitel megje-
lenése, 1844 törvény 
a magyar állam-
nyelvről. 
 
Topográfia: Pest-
Buda. 

− A jobbágykérdés és megol-
dási javaslatainak értelme-
zése szövegek és adatok 
alapján. 

− A nyelvkérdés és a nemzetté 
válás bemutatása különböző 
források segítségével. (Pl. 
magyar államnyelv, a zsidó-
ság nyelvváltása, Lőv Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 
programjának bemutatása 
politikai írások, országgyű-
lési felszólalások és ábrák 
alapján. 

− Széchenyi és Kossuth társa-
dalmi hátterének, egyéniség-
ének, álláspontjának és ered-
ményeinek összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a kor 
politikai törekvései közötti 
kapcsolatok azonosítása pél-
dák alapján. 

A reformkor fő 
kérdései 

− A magyar nyelv 
ügye és a nem-
zetté válás. 

− A jobbágykérdés: 
örökváltság, kár-
pótlás. 

− A polgári alkot-
mányosság kér-
dése. 

− Széchenyi és Kos-
suth programja és 
vitája. 
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− A reformkor legfőbb kulturá-
lis eredményeinek, alkotásai-
nak azonosítása különböző 
típusú források alapján. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 
− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 
− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar álláspontjáról 

a főbb vitakérdésekben. 
− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művekben és 

más szöveges forrásokban. 

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A forradalom 
céljai és ered-

ményei 

− Az európai for-
radalmi hullám 
és március 15. 

− Az első magyar 
polgári alkot-
mány: az áprilisi 
törvények. 

− A Batthyány-
kormány tevé-
kenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, saj-
tószabadság, cenzúra, áprilisi 
törvények, népképviseleti or-
szággyűlés, politikai nemzet, 
nemzetiség, honvédség, Füg-
getlenségi nyilatkozat. 
 
Személyek: Petőfi Sándor, 
Batthyány Lajos, Görgei Artúr, 
Bem József, Klapka György, 
Ferenc József, Julius Haynau.  
 
Kronológia: 1848. március 15. 
a pesti forradalom, 1848. ápri-
lis 11. az áprilisi törvények, 
1848. szeptember 29. a pá-
kozdi csata, 1849. április–má-
jus a tavaszi hadjárat, 1849. 
április 14. a Függetlenségi nyi-
latkozat, 1849. május 21. Buda 
visszavétele, 1849. augusztus 
13. a világosi fegyverletétel, 
1849. október 6. az aradi vérta-
núk és Batthyány kivégzése.  
 
Topográfia: Pákozd, Debre-
cen, Isaszeg, Világos, Komá-
rom, Arad. 

− A reformkori elképze-
léseknek, a forradalom 
követeléseinek és az 
áprilisi törvényeknek 
az összehasonlítása. 

− A forradalom esemé-
nyeinek felidézése for-
rások segítségével. 

− A szabadságharc né-
hány döntő csatájának 
bemutatása térképek, 
beszámolók alapján. 

− A szabadságharc né-
hány kiemelkedő sze-
replőjének, illetve vér-
tanújának bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 
kisebbségek részvéte-
lének (pl. németek, 
szlávok, és zsidók) be-
mutatása a szabadság-
harcban és az azt kö-
vető megtorlás során. 

− A forradalom és a sza-
badságharc eredmé-
nyeinek értékelése. 

− A magyar forradalom 
és szabadságharc elhe-
lyezése az európai 
környezetben. 

A szabadság-
harc főbb ese-
ményei és ki-
emelkedő sze-

replői 

− Harc a dinasztiá-
val és a vele szö-
vetkező nemzeti-
ségekkel. 

− A tavaszi hadjá-
rat. 

− A Függetlenségi 
nyilatkozat, kísér-
let az önálló ál-
lam megteremté-
sére. 

− A szabadság-
harc leverése és 
a megtorlás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 
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− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 
− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről. 
− A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, irodalmi 

szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 
− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a szabadságharc 

nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből. 

11. évfolyam 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási kompetenciájá-
nak, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy a technikum utolsó 
évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a tár-
sadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések, je-
lenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmé-
nyek figyelembevételével szabályozhatnak.  

A 11. évfolyam témakörei a 19. század közepétől a II. világháború végéig terjedő időszakot ölelik fel. 
Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a jelen társa-
dalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a problémaközpontú megköze-
lítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre 
adnak lehetőséget. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉ-

NYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére 
tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor 
kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópont-
jait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20. század egészére 
gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit; pél-
dákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország fel-
bomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az 
ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait, 
felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák 
segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait, 
ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német megszállá-
sát, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság szenvedését, a ha-
difoglyok embertelen sorsát; 
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A 11. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

Heti óraszám: 3 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 10   
A dualizmus kori Magyarország 21 
A nagy háború 16  
Az átalakulás évei 13  
A két világháború között 14 
A Horthy-korszak 16 
A második világháború 18  

Összes óraszám: 108 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A szocializmus és 
a munkásmozga-

lom 

− Szocializmus: társa-
dalmi egyenlőség és tu-
lajdonviszonyok. 

− A Kommunista kiált-
vány. 

− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmus. 

Fogalmak: polgárhá-
ború, polgári állam, 
szakszervezet, társada-
lombiztosítás, monopó-
lium, szocializmus, szo-
ciáldemokrácia, kom-
munizmus, keresztény-
szocializmus, 
proletárdiktatúra, osz-
tályharc, cionizmus, 
emancipáció. 
 
Személyek: Abraham 
Lincoln, Otto von Bis-
marck, Karl Marx. 
 
Kronológia: 1861–1865 
az amerikai polgárhá-
ború, 1868 a Meidzsi-
restauráció, 1871 Né-
metország egyesítése.  
 
Topográfia: Németor-
szág, Japán. 

− A nemzetállam fo-
galmának értelme-
zése politikai, gaz-
dasági és kulturális 
szempontokból.  

− A polgári állam 
feladatköreinek és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 
és a keresztényszo-
ciális eszmék azo-
nosítása és össze-
hasonlítása. 

A polgári nemzet-
állam megterem-
tése (Németor-
szág, Amerikai 
Egyesült Álla-
mok, Japán) 

− A nemzeti egység meg-
teremtése (politika, gaz-
daság, kultúra). 

− Alkotmányosság és vá-
lasztójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs törekvé-
sek. 

− A polgári állam kiépí-
tése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 



130 
 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és társadalmi 
hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, lehetősé-
geinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült Álla-
mok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A kiegyezés és a 
dualizmus rend-

szere 

− A kiegyezés és okai.  
− A közös ügyek rend-

szere. 
− A magyar államszerve-

zet. 
− A pártrendszer, a vá-

lasztójog és a véderővi-
ták. 

Fogalmak: emigráció, 
passzív ellenállás, ki-
egyezés, közös ügyek, 
közjogi kérdés, húsvéti 
cikk, dualizmus, nyílt és 
titkos szavazás, Szabad-
elvű Párt, Függetlenségi 
Párt, Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt, 
népességrobbanás, urba-
nizáció, kivándorlás, 
dzsentri, népoktatás, 
Millennium, asszimilá-
ció, autonómia.  
 
Személyek: Andrássy 
Gyula, Eötvös József, 
Baross Gábor, Tisza 
Kálmán, Wekerle Sán-
dor, Tisza István, Sem-
melweis Ignác, Weiss 
Manfréd. 
 
Kronológia: 1848/1867–
1916 Ferenc József ural-
kodása, 1867 a kiegye-
zés, 1868 a horvát-ma-
gyar kiegyezés, a nem-
zetiségi törvény, a nép-
iskolai törvény, 1873 
Budapest egyesítése, 
1896 a Millennium. 
 

− A kiegyezés értéke-
lése egykorú szem-
pontok szerint, il-
letve másfél évszá-
zados történelmi táv-
lat nézőpontjából. 

− A dualizmus állam-
szervezetét bemutató 
ábra értelmezése. 

− A dualizmus kora ki-
emelkedő szereplői 
életútjának áttekin-
tése, értékelése. 

− A dualizmus kori 
nemzetiségi kérdés 
elemzése szöveges 
források, adatsorok 
és etnikai térképek 
segítségével. 

− A dualizmus kori 
társadalmi és gazda-
sági változások 
elemzése, értékelése 
adatsorok, szöveges 
és képi források se-
gítségével. 

− A dualizmus legki-
emelkedőbb gazda-
sági és kulturális tel-
jesítményeinek azo-
nosítása különböző 
forrásokban. 

A nemzeti és 
nemzetiségi kér-
dés, a cigány-
ság helyzete 

− A politikai nemzet kon-
cepciója. 

− A horvát-magyar ki-
egyezés és a nemzeti-
ségi törvény. 

− Asszimiláció és anya-
nyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések és 
irredenta mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 
zsidóság részvétele a 
modernizációban, pol-
gárosodás és a közép-
osztály kérdése. 

− Cigányok/romák a dua-
lizmus kori Magyaror-
szágon. 

Az ipari forrada-
lom Magyaror-

szágon 

− A gazdasági kiegyezés. 
− A vasútépítés. 
− Állami gazdaságpoli-

tika. 
− Mezőgazdaság és élel-

miszeripar. 
− Modernizálódó ipar. 
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Társadalom és 
életmód a dua-
lizmus korában 

− Demográfiai robbanás 
és urbanizáció. 

− Kivándorlás Európából 
és Magyarországról. 

− A földkérdés és a vidék. 
− A nagyvárosi életforma: 

Budapest a világváros. 
− Oktatás és kultúra. 
− Életmód és szórakozás. 

Topográfia: Budapest, 
Osztrák-Magyar Monar-
chia, Fiume. 

− A zsidók és németek 
szerepe a polgároso-
dásban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 
− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 
− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos összefoglalása. 
− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok kö-

zös megtekintése). 
− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és környékén. 
− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 
− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista számára. 
− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociáldemokrata 

szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első világhá-
ború előzményei 

− A gyarmatosítás okai 
és céljai. 

− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi érdekek 
és konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete – 
balkáni konfliktusok. 

Fogalmak: villám-
háború, front, álló-
háború, hátország, 
antant, központi ha-
talmak, hadigazda-
ság, hadifogság. 
 
Személyek: II. Vil-
mos, II. Miklós, IV. 
Károly. 
 
Kronológia: 1914. 
június 28. a szaraje-
vói merénylet, 
1914–1918 az első 
világháború. 
 

− A gyarmati terjeszkedést, 
valamint az első világhá-
ború előtti feszültségeket 
bemutató ábrák, térképek 
és adatsorok elemzése, ér-
telmezése. 

− Az első világháború  front-
jainak azonosítása, bemuta-
tása térképeken. 

− Az első világháború jelleg-
zetességeinek azonosí-
tása  ábrákon, adatsorokon, 
képi és szöveges források-
ban. 

− A front és a hátország kö-
rülményei, valamint a há-
ború okozta szenvedések 
felidézése korabeli beszá-
molók, emlékiratok, naplók 
alapján. 

Az első világhá-
ború 

− A világháború kitö-
rése. 

− A hadviselő felek és a 
frontok. 

− Oroszország és a köz-
ponti hatalmak össze-
omlása. 

Az első világhá-
ború jellemzői 

és hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús propaganda. 
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− A hagyományos vi-
lágrend felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 

Topográfia: Brit 
Birodalom, Szara-
jevó, Doberdó, Ro-
mánia, Szerbia, 
Olaszország. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek tükrében. 

− A nagy háború világpoliti-
kára gyakorolt hosszú távú 
következményeinek felis-
merése. 

Magyarország a 
világháborúban 

− Magyar frontok, nagy 
csaták.  

− Az antant ígéretei a 
Monarchia nemzetisé-
geinek. 

− Magyar hősök a világ-
háborúban.  

− A hátország. 
− A magyar hadifoglyok 

sorsa. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű áb-

rán. 
− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 
− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új világ 

született” c. kiállítás). 
− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy hős 

életének feltárása. 
− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, jelensé-

gek). 
− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák gyűj-

tése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból. 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Szocialista és nem-
zeti törekvések: a 
birodalmak bom-

lása 
 

− A történelmi monar-
chiák bukása (Orosz-
ország, Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és kom-
munista hatalomátvé-
tel Oroszországban. 

− Az újraszülető Len-
gyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 
szovjet, örmény népir-
tás, egypártrendszer, 
Kommunisták Ma-
gyarországi Pártja 
(KMP), tanácsköztár-
saság, vörösterror, Le-
nin-fiúk,  ellenforrada-
lom, fehér különítmé-
nyes megtorlások, “vö-
rös térkép,” kisantant, 
jóvátétel, Népszövet-

− Közép-Európa első 
világháború előtti és 
utáni térképének 
összehasonlítása, a 
területi változások 
azonosítása és in-
doklása. 

− A bolsevik hatalom-
átvétel és a lenini 
proletárdiktatúra 
működésének bemu-
tatása és értékelése 
források alapján. 

Az Osztrák-Magyar 
Monarchia és a 

történelmi Magyar-
ország szétesése 

− A Monarchia és a tör-
ténelmi Magyarország 
bomlása. 
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− A forradalmi átalaku-
lás kísérlete és ku-
darca. 

− Cseh és román táma-
dás, a fegyveres ellen-
állás kérdése. 

ség, kisebbségvéde-
lem, revízió, Rongyos 
Gárda. 
 
Személyek: Kemal 
Atatürk, Vlagyimir I. 
Lenin, Woodrow Wil-
son, Georges Cle-
menceau, Benito Mus-
solini, Károlyi Mihály, 
Kun Béla, Horthy 
Miklós, Apponyi 
Albert. 
 
Kronológia: 1917 a 
bolsevik hatalomátvé-
tel, 1918. október 31. 
forradalom Magyaror-
szágon, 1919. március 
– augusztus. a tanács-
köztársaság, 1920. jú-
nius 4. a trianoni béke-
diktátum. 
 
Topográfia: Kárpát-
alja, Felvidék, Délvi-
dék, Burgenland, 
Csehszlovákia, Jugo-
szlávia, Ausztria, tria-
noni Magyarország. 
 

− Magyarország meg-
szállásának áttekin-
tése térképek, szöve-
ges források segítsé-
gével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati tevé-
kenységének értéke-
lése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének elem-
zése források alap-
ján. 

− Az első világháborút 
követő területi és et-
nikai változások át-
tekintése térképen. 

− A trianoni békedik-
tátum okainak feltá-
rása. 

− A trianoni békedik-
tátum értékelése a 
győztes hatalmak 
közép-európai politi-
kájának tükrében. 

− A trianoni békedik-
tátum területi, né-
pességi, gazdasági 
és katonai következ-
ményeinek bemuta-
tása szöveges és 
képi források, ábrák 
és adatsorok segítsé-
gével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a ha-
tármegvonás konkrét 
okainak feltárása. 

− A vesztes hatalmak 
területi veszteségei-
nek összehasonlí-
tása. 

A tanácsköztársa-
ság és az ellenfor-

radalom 
 

− A kommunista hata-
lomátvétel. 

− A proletárdiktatúra és 
a vörösterror. 

− Az északi hadjárat és 
a tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 

A Párizs környéki 
békék  

 

− A nagyhatalmi érde-
kek érvényesítése: az 
új világrend kialakí-
tása.  

− Az önrendelkezés 
elve és a hatalmi érde-
kek gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, határválto-
zások. 

− A szétszabdalt közép-
európai régió. 

A trianoni békedik-
tátum 

 

− A magyar ügy a béke-
konferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves Magyar-
ország felosztása, a 
döntés tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési elv 
megsértése 

− A békediktátum etni-
kai és gazdasági kö-
vetkezményei. 

− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, Sop-
ron. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 
− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror, ro-

mán megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 
− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar kultúrában be-

töltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek, művé-
szeti alkotások, intézmények). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és vizsgálata, 
elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 



134 
 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-

kák 
Fejlesztési feladatok 

A kommunista 
Szovjetunió 

− A totális diktatúra 
és a pártállam ki-
építése. 

− A tervgazdaság és 
a kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 
többpártrendszer, egypárt-
rendszer, személyi kultusz, 
koncepciós per, GULAG, 
holodomor, államosítás, 
kollektivizálás, kulák, terv-
gazdaság, piacgazdaság, 
New Deal, fasizmus, nem-
zetiszocializmus, fajelmé-
let, antiszemitizmus, Füh-
rer, SS, Anschluss. 
 
Személyek: Joszif V. Sztá-
lin, Adolf Hitler. 
 
Kronológia: 1922 a Szov-
jetunió létrejötte, 1929 a 
gazdasági világválság kez-
dete, 1933 a náci hatalom-
átvétel, 1938 az Anschluss, 
a müncheni konferencia. 
 
Topográfia: Szovjetunió, 
Kolima-vidék, Leningrád 
(Szentpétervár), Moszkva, 
Berlin. 

− A sztálini Szovjet-
unió működésének 
bemutatása és értel-
mezése szöveges, 
képi források, adat-
sorok, ábrák segítsé-
gével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok bemutatása. 

− A nemzetiszocialista 
Németország műkö-
désének bemutatása 
és értelmezése szö-
veges, képi források, 
adatsorok és  ábrák 
segítségével. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és mű-
ködésének összeha-
sonlítása, érvelés a 
totális diktatúrák el-
len. 

A Nyugat és a 
gazdasági világ-

válság 

− A tőzsde, a hitele-
zés és a világke-
reskedelem össze-
omlása. 

− A munkanélküli-
ség. 

− Állami beavatko-
zás a gazdaságba. 

A nemzetiszocia-
lista Németország 

− A nemzetiszocia-
lista ideológia és 
mozgalom. 

− A totális állam ki-
építése. 

− A terror eszközei. 
− Terjeszkedés a há-

ború előtt. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror megnyilvánulá-

sairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 
− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 
− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a folyamatábra 

szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 
− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, kon-

centrációs táborok stb.). 
− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német válasz-

tások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült Államokban 
1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és értelme-
zése. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Talpra állás Tria-
non után 

 

− A király nélküli alkot-
mányos királyság. 

− A korlátozott parla-
mentarizmus rendszere 
a konszolidáció szolgá-
latában. 

− A gazdaság szerkezet-
váltása az 1920-as 
években.  

− A klebelsbergi oktatás- 
és kultúrpolitika ered-
ményei. 

Fogalmak: kor-
mányzó, Egységes 
Párt, numerus 
clausus, pengő, Ma-
gyar Nemzeti Bank, 
Szent István-i állam-
eszme, magyar népi 
mozgalom, nyilasok. 
 
Személyek: Bethlen 
István, Teleki Pál, 
Klebelsberg Kunó, 
Gömbös Gyula, 
Weiss Manfréd, 
Szent-Györgyi 
Albert. 
 
Kronológia: 1920–
1944 a Horthy-rend-
szer, 1921–31 Beth-
len miniszterelnök-
sége, 1938 az első bé-
csi döntés, 1939 Kár-
pátalja visszacsato-
lása. 
 

− A magyarországi 
korlátozott parla-
mentarizmus rend-
szerének értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés ösz-
szehasonlítása más 
(közép-) európai or-
szágokéval. 

− A bethleni gazdasági 
konszolidáció folya-
matának és eredmé-
nyeinek áttekintése 
képek, ábrák és adat-
sorok alapján. 

− A magyarországi po-
litikai irányzatok 
azonosítása szöveges 
források alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és értelme-
zése a Horthy-kor-
szak főbb társadalmi 
kérdéseiről (pl. okta-
tás, társadalmi mobi-
litás, antiszemitiz-
mus, földkérdés). 

− A magyar külpoli-
tika céljainak, lehe-
tőségeinek és a reví-
zió eredményeinek 
értékelése, elemzése 
térkép és statisztikai 
adatok alapján. 

A 1930-as évek 
Magyarországa 

− A válság és hatása. 
− A belpolitika irányvál-

tásai. 
− Életmód és társada-

lom.  
− A földkérdés. 
− Tudomány és művészet 

a két világháború kö-
zött. 

− A külpolitika irányai és 
lehetőségei – a revízió 
első eredményei. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen, 

Teleki). 
− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 
− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. Csepeli 

Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris rendsze-
réről. 
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TÉMAKÖR: A második világháború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A tengelyhatal-
mak sikerei 

− Közép-Európa fel-
osztása (Molotov-
Ribbentrop pak-
tum): német és 
szovjet megszállás. 

− Nyugat-Európa le-
rohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

Fogalmak: Molotov–
Ribbentrop-paktum, ten-
gelyhatalmak, szövetsé-
gesek, totális háború, ki-
ugrási kísérlet, zsidótör-
vények, munkaszolgálat, 
gettó, deportálás, kon-
centrációs tábor, haláltá-
bor, népirtás, holo-
kauszt, partizán, Vörös 
Hadsereg, jaltai konfe-
rencia, háborús bűn, ma-
lenkij robot. 
 
Személyek: Franklin D. 
Roosevelt, Winston 
Churchill, Charles de 
Gaulle, Bárdossy 
László, Kállay Miklós, 
Bajcsy-Zsilinszky 
Endre, Edmund Veesen-
mayer, Szálasi Ferenc, 
Raoul Wallenberg, Sal-
kaházi Sára, Apor Vil-
mos, Sztehlo Gábor, 
Richter Gedeon. 
 
Kronológia: 1938 az 
első zsidótörvény, 1939 
a második zsidótörvény, 
1939–45 a második vi-
lágháború, 1939. szept-
ember 1. Lengyelország 
lerohanása, 1940 a má-
sodik bécsi döntés, 
1941. április Jugoszlávia 
megtámadása, 1941. jú-
nius 22. a Szovjetunió 
megtámadása; 1941. jú-
nius 27. Magyarország 
deklarálja a hadiállapot 

− A tengelyhatalmak 1939 
előtti terjeszkedésének 
végigkövetése és értel-
mezése térkép alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek azo-
nosítása térképeken. 

− A második világháború 
jellegzetességeinek be-
mutatása  ábrák, adatso-
rok, képi és szöveges for-
rások alapján. 

− A magyar területi revízió 
megvalósulásának bemu-
tatása térképek, képek, 
szöveges források és 
adatsorok alapján. 

− A magyar háborús sze-
repvállalás legfontosabb 
eseményeinek és az or-
szág veszteségeinek be-
mutatása térképeken, 
képi és szöveges források 
segítségével (pl. Don-ka-
nyar, Árpád-vonal, tordai 
ütközet, Budapest ost-
roma). 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. világhá-
ború idején bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, művé-
szek származásuk vagy 
politikai nézeteik miatti 
emigrációja) értékelése. 

− A holokauszt folyamatá-
nak áttekintése képi for-
rások és szöveges vissza-
emlékezések feldolgozá-
sával. 

− A nyilas terror áttekin-
tése források alapján. 

A szövetségesek 
győzelme 

− A keleti és a nyu-
gati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 

Magyarország a 
második világ-

háborúban: 
mozgástér és 
kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres semle-
gesség. 

− A Szovjetunió el-
leni háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német megszállás 

és következményei. 
A holokauszt − Az „Endlösung” 

programja, a 
Wannsee-i konfe-
rencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő tá-
borok. 

− Deportálások, kí-
sérlet a zsidóság és 
a cigányság meg-
semmisítésére Eu-
rópában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar holo-
kauszt. 

− Felelősség és em-
bermentés.  

A második világ-
háború jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 
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− Háborús bűnök és a 
polgári lakosság el-
leni terror. 

− Az ellenállás for-
mái. 

− A háború utáni szá-
monkérések és a 
nürnbergi per. 

beálltát, 1941. december 
7. Pearl Harbor bombá-
zása, 1941 a harmadik 
zsidótörvény, 1943. ja-
nuár vereség a Donnál, 
1943. február a sztáling-
rádi csata vége, 1944. 
március 19. Magyaror-
szág német megszállása, 
1944. június 6. partra-
szállás Normandiában, 
1944. október 15. a ki-
ugrási kísérlet, 1945. áp-
rilis a háború vége Ma-
gyarországon, 1945. má-
jus 9. az európai háború 
vége, 1945. augusztus 6. 
atomtámadás Hirosima 
ellen. 
 
Topográfia: Sztálingrád, 
Normandia, Pearl Har-
bor, Hirosima, Észak-
Erdély, Don-kanyar, Ka-
menyec Podolszk Ár-
pád-vonal, Auschwitz, 
Újvidék, Drezda, 
Szolyva. 

− A tömeges deportálások 
és a szovjet megszál-
lás  jellemzőinek és kö-
vetkezményeinek átte-
kintése képi és szöveges 
források segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második vi-
lágháború végi tragédiái-
nak bemutatása külön-
böző források alapján. 

− Magyarország világhábo-
rúbeli sorsának, szerepé-
nek és mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más kö-
zép-európai országoké-
val. 

Az ország pusz-
tulása, deportá-
lások a GULAG-

ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, Buda-
pest ostroma. 

− Megszabadulás és 
szovjet megszállás. 

− Az ország kifosz-
tása, szovjet depor-
tálások és tömeges 
erőszak. 

− A határon túli ma-
gyarok jogfosztása, 
megtorlások (délvi-
déki vérengzés, kár-
pátaljai deportálás, 
felvidéki jogfosz-
tás). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború ki-

törésében játszott szerepének megvitatása. 
− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős csatájáról. 
− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 
− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen. 
− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második világhá-

borúból. 
− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy politikai 

nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 
− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 
− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és környé-

kén. 
− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 
− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 
− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 
− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról forrá-

sok alapján. 

 



138 
 

12. évfolyam 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási kompetenciájá-
nak, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy a technikum utolsó 
évfolyamára birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a társa-
dalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó év témakörei a 20. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel. Feldol-
gozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a jelen társadalmi, 
gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a problémaközpontú megközelítésre. 
Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak 
lehetőséget. 

A technikumi történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a technikum befejezése 
után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a ta-
nuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért 
felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm tagjává váljék. 
 
FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉ-

NYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai 
és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a gyar-
mati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az 
1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli 
a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti 
régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a 
globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól 
napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 
– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a 

magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi 
együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

A 12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 93 óra. 

Heti óraszám: 3 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 
A két világrendszer szembenállása 10 
Háborútól forradalomig 12 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 8 



139 
 

A kádári diktatúra 9 
A kétpólusú világ és felbomlása 10  
A rendszerváltoztatás folyamata 10 
A világ a 21. században 6  
Magyarország a 21. században 10   
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 7 
Ismétlés, felkészülés az érettségire 11 

Összes óraszám: 93 
 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-

kák 
Fejlesztési feladatok 

A kétpólusú vi-
lág kialakulása 

− Az ENSZ megalapí-
tása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és la-

kosságcserék a há-
ború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra ki-
alakulása. 

− A két világrend jel-
lemzői. 

− A két Németország. 

Fogalmak: Egyesült Nemze-
tek Szervezete (ENSZ), kite-
lepítés, hidegháború, vasfüg-
göny, szuperhatalom, Köl-
csönös Gazdasági Segítség 
Tanácsa (KGST), Észak-at-
lanti Szerződés Szervezete 
(NATO), Varsói Szerződés, 
kétpólusú világ, a berlini fal. 
 
Személyek: Kliment J. Voro-
silov, Harry S. Truman, Nyi-
kita Sz. Hruscsov, John F. 
Kennedy, Mahátma Gandhi, 
Mao Ce-tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ 
létrejötte, 1947 a párizsi 
béke, a hidegháború kezdete, 
India függetlenné válása, 
1948 Izrael Állam megalapí-
tása, 1949 az NSZK és az 
NDK megalakulása, kommu-
nista fordulat Kínában, 1955 
a Varsói Szerződés létreho-
zása. 
 
Topográfia: Berlin, Német-
országi Szövetségi Köztársa-
ság (NSZK), Német Demok-
ratikus Köztársaság (NDK), 
Közel-Kelet, Izrael Észak- és 

− A második világhá-
ború után kialakult 
világrend áttekin-
tése. 

− A gyarmati rendszer 
felbomlása főbb ál-
lomásainak felidé-
zése.  

− A két német állam 
létrejötte folyamatá-
nak és következmé-
nyeinek bemutatása. 

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb oka-
inak és jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a keleti 
blokk gazdasági, tár-
sadalmi és politikai 
rendszerének össze-
hasonlítása. 

A hidegháború 
 

− A szuperhatalmak 
versengése: fegyver-
kezés, űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús konf-
liktusok (Korea, 
Szuez, Kuba, Viet-
nam, Afganisztán). 

A gyarmatok 
felszabadulása 

− India függetlenné 
válása. 

− Kommunista fordu-
lat Kínában. 

− A gyarmatbirodal-
mak felbomlása. 

− Izrael megalapítása. 
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Dél-Korea, Vietnam, Kuba, 
Afganisztán.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 
− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 
− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam). 
− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális forra-

dalom). 
− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-

kák 
Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 
Magyarországon 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 
kommunisták tér-
nyerése és az új-
jáépítés. 

− A történelmi be-
rendezkedés fel-
számolása: föld-
osztás, népbírósá-
gok, köztársaság. 

− A korlátozott több-
pártrendszer: vá-
lasztások 1945, 
1947. 

Fogalmak: népbíróság, há-
borús bűnös, földosztás, ál-
lamosítás, forint, Magyar 
Kommunista Párt, Függet-
len Kisgazdapárt, szalámi-
taktika, Magyar Dolgozók 
Pártja,  népköztársaság, 
pártállam, internálás, Ál-
lamvédelmi Hatóság 
(ÁVH), tanácsrendszer, be-
szolgáltatás, aranycsapat. 
 
Személyek: Tildy Zoltán, 
Kovács Béla, Mindszenty 
József, Rákosi Mátyás, 
Rajk László, Sulyok Dezső, 
Slachta Margit. 
 
Kronológia: 1945 szovjet 
megszállás, választás Ma-
gyarországon, földosztás, 
1947 kékcédulás választá-
sok, 1948 MDP megalaku-
lása, 1948–1956 a Rákosi-
diktatúra, 1949 kommunista 
alkotmány. 
 
Topográfia: Sztálinváros 
(Dunaújváros), Recsk Hor-
tobágy. 

− Magyarország szovje-
tizálása főbb jellem-
zőinek bemutatása. 

− A korlátozott magyar 
parlamentarizmus és 
az egypárti diktatúra 
összehasonlítása. 

− A demokrácia felszá-
molása során alkalma-
zott eszközök azono-
sítása konkrét példák-
kal alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta meg 
az ország sorsát. 

− A kommunista dikta-
túra sajátosságainak 
bemutatása a Rákosi-
rendszer példáján. 

− A diktatúra kulturális 
jellemzőinek felisme-
rése képeken, művé-
szeti alkotásokon. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális kont-
roll eszközeinek azo-
nosítása különböző 
források segítségével. 

A szovjetizálás 
Magyarországon 

− Az egypárti dik-
tatúra kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós pe-
rek, egyházüldö-
zés. 

− A keleti blokk. 
A Rákosi-dikta-

túra 
− Az erőltetett ipa-

rosítás. 
− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra ha-

tása a mindennapi 
életre. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó kor-
kép értékelése. 

 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 
 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, Gerő 
Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és köz-
vetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből fegyve-

res felkelés – október 23. 
− A nemzet forradalma 

(Forradalmi Bizottságok, 
Munkástanácsok, nemzeti 
összefogás). 

Fogalmak: MEFESZ, 
pesti srácok, Molotov-
koktél, munkástanács, 
sortüzek.  
 
Személyek: Gerő Ernő, 
Maléter Pál, Nagy 
Imre, Iván Kovács 
László, Pongrátz Ger-
gely, Kádár János. 
 
Kronológia: 1956. ok-
tóber 23. a forradalom 
kitörése, 1956. október 
25. a Kossuth téri sor-
tűz, 1956. november 4. 
a szovjet támadás. 
 
Topográfia: Kossuth 
tér és Corvin köz (Bu-
dapest), Mosonma-
gyaróvár, Salgótarján. 

− Az 1956-os ma-
gyar forradalom 
és szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak bemutatása. 

− 1956 szimbólu-
mainak értelme-
zése. 

− Az 1956-os ma-
gyar forradalom 
és szabadságharc 
nemzetközi ösz-
szefüggéseinek 
bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc ér-
tékelése. 

A nemzet szabad-
ságharca 

− Szabadságharc a főváros-
ban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás hő-
sei. 

− Út a győzelemig és a kor-
mánypolitika változásai. 

− A szabadságharc nemzet-
közi háttere és vissz-
hangja a nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a sza-
badságharc utóvédharcai 
és leverése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Korabeli dokumentumok elemzése. 
– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek megte-

kintése és értelmezése. 
– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 
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– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Javasolt tevékenységek 

A pártállami dik-
tatúra és műkö-

dése 

− A megtorlások idő-
szaka, formái és áldoza-
tai. 

− A pártállam és szerve-
zetei. 

− Az erőszakos téeszesí-
tés – a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése. 

− Hamis társadalmi béke 
– a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

Fogalmak: Magyar 
Szocialista Munkás-
párt (MSZMP), mun-
kásőrség, Kommunista 
Ifjúsági Szövetség 
(KISZ), úttörő, terme-
lőszövetkezet, háztáji, 
III/III. ügyosztály, 
tervgazdaság, új gaz-
dasági mechanizmus, 
hiánygazdaság, ma-
szek, gulyáskommu-
nizmus, „három T”. 
 
Kronológia: 1956–
1989 a Kádár-rend-
szer, 1958 Nagy Imre 
és társainak kivég-
zése, 1968 az új gaz-
dasági mechanizmus 
bevezetése. 

– A megtorlás mértéké-
nek és jellegének 
vizsgálata. 

– A „kádári alku” fo-
galmának értelme-
zése. 

– Az elnyomás formái-
nak bemutatása a Ká-
dár-rendszer idősza-
kában. 

– A téeszesítés eszköze-
inek összehasonlítása 
a Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, társada-
lom és életmód főbb 
jellemzőinek bemuta-
tása a Kádár-rendszer 
idején. 

– A kultúrpolitika jel-
lemzőinek értelme-
zése, módszereinek 
bemutatása. 

Gazdaság, társa-
dalom, életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és a 
második gazdaság. 

− A „gulyáskommuniz-
mus”. 

− Népesedési folyamatok. 
− Kultúrpolitika, korláto-

zott nyilvánosság. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 
– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése. 
– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári diktatúra 

időszakából. 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A Nyugat a 20. század 
második felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a jóléti 
állam. 

– A fogyasztói társa-
dalom és a jóléti ál-
lam jellemzőinek és 
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− Emancipáció, szeku-
larizáció, individuali-
záció. 

− Az 1968-as mozgal-
mak és a popkultúra. 

Fogalmak: jóléti ál-
lam, prágai tavasz, 
Szolidaritás.  
 
Személyek: Nicolae 
Ceauşescu, Mihail 
Sz. Gorbacsov, 
Lech Wałȩsa, VI. 
Pál, II. János Pál, 
Ronald Reagan, 
Helmuth Kohl. 
 
Kronológia: 1975 a 
helsinki értekezlet, 
1989 a berlini fal 
lebontása, rendszer-
változtatás Közép-
Európában, 1991 a 
Szovjetunió fel-
bomlása, 1991–95 a 
délszláv háború. 
 
Topográfia: Szlo-
vákia, Ukrajna. 

problémáinak felidé-
zése. 

– A társadalom, a de-
mográfia és az élet-
mód jellegzetessége-
inek bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra je-
lenségeinek bemuta-
tása konkrét példák 
alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez ve-
zető okok felidézése. 

– A közép-európai el-
lenzéki mozgalmak 
jelentőségének be-
mutatása. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

– A közép-európai ré-
gió államai változá-
sának nyomon köve-
tése térképen. 

A szocializmus válsága 
és megrendülése 

− Az olajválság és hatá-
sai a tőkés, illetve 
szocialista orszá-
gokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a Szov-
jetunió gazdasági ki-
merülése. 

− Az ellenzék megszer-
veződése a szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ meg-
szűnése 

− Németország újra-
egyesítése – a magyar 
szerepvállalás. 

− A Szovjetunió fel-
bomlása. 

− A kommunista dikta-
túrák bukása Közép-
Európában. 

− Jugoszlávia felbom-
lása, a délszláv há-
ború. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 
– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuzamosságok 

keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A Kádár-rendszer 
végnapjai 

− Az adósságválság ki-
alakulása és következ-
ményei. 

− Az állampárt válsága: 
reformkommunisták 
és a keményvonala-
sok. 

− Az ellenzék megszer-
veződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, a 

Fogalmak: adósságspi-
rál, Magyar Demokrata 
Fórum (MDF), Szabad 
Demokraták Szövet-
sége (SZDSZ), Magyar 
Szocialista Párt 
(MSZP), Fiatal De-
mokraták Szövetsége 
(Fidesz), Keresztény-
demokrata Néppárt 

− A szocializmus 
válságának elem-
zése (külső és 
belső tényezők fel-
tárása) Magyaror-
szágon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatás 
főbb állomásainak 
felidézése. 
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tárgyalásos forrada-
lom; alkotmánymódo-
sítás. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság kikiál-
tása. 

(KDNP), Nemzeti Ke-
rekasztal, rendszervál-
toztatás, visegrádi 
együttműködés, priva-
tizáció, kárpótlás, jog-
állam, Alkotmánybíró-
ság, sarkalatos törvé-
nyek, népszavazás. 
 
Személyek: Pozsgay 
Imre, Németh Miklós, 
Horn Gyula, Antall Jó-
zsef, Göncz Árpád, Or-
bán Viktor. 
 
Kronológia: 1987 a la-
kiteleki találkozó, 
1989–1990 a rendszer-
változtatás, 1990 az 
első szabad választá-
sok, 1991 a szovjet 
csapatok kivonulása 
Magyarországról. 

− A gazdasági rend-
szerváltoztatás leg-
fontosabb kérdései-
nek áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom átalaku-
lása főbb tendenci-
áinak megfigyelése 
grafikonok és adat-
sorok alapján. 

− A kádári diktatúra 
és az új demokrati-
kus rendszer össze-
hasonlítása. 
 

A rendszerváltozta-
tás 

−  Az új pártok – külön-
böző ideológiák. 

− Az 1990. évi parla-
menti és önkormány-
zati választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 

− A rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: alkuk 
és kompromisszumok 
(az elmaradt elszá-
moltatás). 

A piacgazdaság ki-
épülése 

− A privatizáció – vesz-
tesek és nyertesek. 

− A piacgazdaság kiépí-
tése – a külföldi tőke 
szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági szerkezet-
váltás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 
– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 
– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 
– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A világgazda-
ság hagyomá-
nyos centrumai: 
az Amerikai 
Egyesült Álla-
mok és szövet-
ségesei. 

− A világpolitika 
és világgazda-

Fogalmak: modern 
kori migráció, mul-
tikulturalizmus, pár-
huzamos társada-
lom, népességrob-
banás, iszlamizmus 
, terrorizmus, globa-
lizáció.  
 

– A világgazdaság résztvevői-
nek elhelyezése a globális tér-
ben. 

– A transznacionális vállalatok 
működésének bemutatása 
konkrét példák alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint kocká-
zatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb jel-
lemzőinek felidézése. 
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ság új súlypont-
jai: Oroszor-
szág, Kína. 

− Óriásvállalatok 
a globális tér-
ben. 

– A népességrobbanás és népes-
ségfogyás problémáinak átte-
kintése. 

– A migráció okainak feltárása 
(a gazdasági bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása tér-
kép segítségével (pl. Közel-
Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az iszlamizmus 
térhódítása. 

− A keresztény-
ség helyzete a 
globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi konfliktu-
sok és terroriz-
mus. 

− Globalizáció és 
kultúra. 

− A hagyomá-
nyos és új iden-
titások – érté-
kek és értékvál-
ság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai kor-
rektség. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 
– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A demokrácia műkö-
dése Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és in-

tézményeik, önkor-
mányzati rendszer. 

− A választási rendszer. 

Fogalmak: közve-
tett és közvetlen de-
mokrácia, integrá-
ció, euró, Európai 
Unió, Európai Ta-
nács, Európai Unió 
Tanácsa, Európai 

− Az Alaptörvény fonto-
sabb pontjainak fel-
idézése. 

− A rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak főbb 
eseményeinek azono-
sítása különböző for-
rások alapján. 

A magyar bel- és kül-
politika főbb jellemzői 

− A rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak főbb 
fordulópontjai. 
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− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai együtt-
működés: a visegrádi 
négyek. 

Parlament, Európai 
Bizottság, schen-
geni egyezmény. 
 
Személyek: Ma-
gyarország minisz-
terelnökei a rend-
szerváltoztatás óta 
(a legalább négy 
évig hivatalban 
lévő kormányfők). 
 
Kronológia: 1957 a 
római szerződés, 
1992 a maastrichti 
szerződés, 1999 
Magyarország be-
lép a NATO-ba, 
2004 Magyarország 
belép az Európai 
Unióba, 2012 az 
Alaptörvény beve-
zetése. 

Topográfia: Brüsz-
szel. 

− A rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe jutott 
fontosabb pártok poli-
tikai profiljának és 
céljainak áttekintése. 

− Magyarország nyugati 
integrációjának bemu-
tatása a NATO és az 
Európai Unió műkö-
désének ismeretében. 

− Eltérő álláspontok be-
mutatása az Európai 
Unió működésének ér-
tékeléséről és jövőjé-
ről. 

− Érvelés a közép-euró-
pai együttműködés 
mellett. 

Magyarország és az 
Európai Unió 

− Az európai integráció 
főbb állomásai: mélyí-
tés és bővítés. 

− Az Európai Unió főbb 
szervei és működésük. 

− Magyarország csatla-
kozásának folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és nehéz-
ségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív Eu-
rópa? 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / Corpus 

Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése különböző nyomta-
tott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A határon túli 
magyarok 

− A politikai rendszerek válto-
zásai és hatásaik a magyar 
kisebbség helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi jo-
gok kérdése. 

Fogalmak: kitelepítés, 
Beneš-dekrétum, la-
kosságcsere, falurom-
bolás, kettős állampol-
gárság, diszkriminá-
ció,. 
 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek küz-
delmeinek átte-
kintése Trianon-
tól napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
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− Anyanyelvű oktatás és kul-
túra. 

− Magyarok a nagyvilágban – 
a szórványmagyarság. 

Személyek: Esterházy 
János, Márton Áron, 
Tőkés László. 
 
Kronológia: 1944–
1945 magyarellenes 
atrocitások, 1990 fe-
kete március. 
 
Topográfia: Csúrog, 
Jarek, Duna-delta, Ma-
rosvásárhely, Székely-
föld. 

személyiségének 
bemutatása. 

− A magyarországi 
németek kitelepí-
tésének felidézése 
források alapján. 

− A magyarországi 
romák helyzeté-
nek, problémái-
nak bemutatása 
napjainkban. 

A magyarországi 
nemzetiségek, a 
magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek válto-
zásai és hatásaik a nemzeti-
ségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és ki-
sebbségi jogok a mai Ma-
gyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és kul-
túra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság létszámada-

tainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az adatokból. 
– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének intézmé-

nyeiről a 21. században. 

 

Történelem 13. évfolyam (választható tantárgy) 

 

 A 13. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 93 óra. 

Cél: az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés. 

 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 
Civilizáció és államszervezet az ókorban 3 
Vallások az ókorban 1 
Hódító birodalmak 1 
A középkori Európa 5 
A magyar nép eredete és az Árpád-kor 4 
A középkori Magyar Királyság fénykora 4 
A kora újkor 4 
A török hódoltság kora Magyarországon 4 
A felvilágosodás kora 3 
Magyarország a 18. században 2 
Új eszmék és az iparosodás kora 2 
A reformkor 4 
A forradalom és szabadságharc 2 
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 2 
A dualizmus kori Magyarország 4 
A nagy háború 3 
Az átalakulás évei 3 
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A két világháború között 3 
A Horthy-korszak 3 
A második világháború 3 
A két világrendszer szembenállása 3 
Háborútól forradalomig 3 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 2 
A kádári diktatúra 2 
A kétpólusú világ és felbomlása 2 
A rendszerváltoztatás folyamata 2 
A világ a 21. században 3 
Magyarország a 21. században 2 
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 2 
Ismétlés, felkészülés az érettségire 12 

Összes óraszám: 93 
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1.2. Állampolgári ismeretek 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi szocializációjának 
pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás megalapozásához, a szabadságértékek 
és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez, a 
haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, a fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a fel-
nőtt szerepekre való eredményes felkészüléséhez. 
A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának továbbfejlesztése nemcsak 
a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes gondolatainak megértésére, a vélemények, javas-
latok megbeszélésére, megvitatására, tervek közös kidolgozására is lehetőség nyílik: például a család 
pénzügyi tervezése, a környezettudatos életvitelt befolyásoló tényezők értelmezése, a pénzügyi döntések 
megfelelő előkészítése, a kockázatvállalás mérlegelése, a tudatos fogyasztóvá válás lehetőségei és a 
vállalkozások mikro- és makrokörnyezetének vizsgálata. A rendszerszemlélet és az értelmező gondol-
kodás érvényesítése, az egyéni, közösségi és társadalmi felelősségvállalás tudatosítása kiemelt fejlesz-
tési feladat. 
A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztalhatja a csoportos ta-
nulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas együttműködés személyiségfejlesztő és kö-
zösségi élményét. 
A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, jártasságok és 
készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  
 
Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása közben meg-
különbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szövegeket használjon fel be-
számolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján képes megkülönböztetni egymás-
tól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatso-
rokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vita-
kultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a vitahelyzetekben 
való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és viselkedés társul. A 
véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az autonóm magatartás kialakulását és a másik ember 
iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segíti. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a könyvtári 
dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat készít. Az önálló és 
a társas tanulás folyamatában oktatói segítséggel körültekintően választja ki az ismeretforrásokat, ha 
szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válo-
gat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket hasonlít össze, össze-
függéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. A társadalommal, a honvé-
delemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes a problémák azonosítására, releváns kér-
déseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudo-
mányos-technológiai fejlődés, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kér-
désköre miképpen hat életútjára, családjára és hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az oktató vagy a társak orientáló észrevételeit, ja-
vaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, véleményét, valamint mó-
dosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás közösségi élménye növeli önbizalmát, 
önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvál-
lalást. 
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A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival közös vé-
leményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán sok esetben társaival 
együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt információkat, továbbá bekapcsoló-
dik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört teremtenek, 
amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják véleményének, gon-
dolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások ha-
sonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesül-
hetnek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló lakó-
helye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, hogy gazdagítsa a 
helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. Prob-
lémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi a projektekben való tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó készség-
fejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, a munkavállalás-
hoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a tanulónak a felnőtt szerepekre 
való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, tervezeteket készít; mindez hozzájárul az inno-
váció iránti nyitottság és igény, valamint a felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 
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12. évfolyam 
A technikumi közismereti képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az 
életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy keretében 
már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – elsajátítja az alapvető ál-
lampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és eljárásokat, amelyek a társadalmi részvé-
teléhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez és mindennapi boldogulásához szükségesek. 
A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló képessé-
geinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a kommunikációs kultúra része-
ként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az érvelési technikák gyakorlásával, a vita-
kultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek használatával, a rendszerszemlélet és a mérlegelő gondol-
kodás kialakításával, erősítésével. 
A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és szerepét, megfo-
galmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a gyermekvállalás fontosságát és de-
mográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi szocializációnak az életutat befolyásoló funkcióját.  
A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság kifejezésének lehető-
ségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus emocionális összetevői. Kiemeli a 
világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós szerepét. Tájékozódik a határon túl és a diaszpórában 
élő magyarság életviszonyairól: információkat gyűjt és rendszerez közösségeikről, fontosabb szerveze-
teikről, felismeri törekvéseiket, átérzi örömeiket és gondjaikat. Véleményt alkot a nemzetek, nemzetál-
lamok fontosságáról, a globalizáció hatásairól.  
Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam felépítését 
és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul benne, hogy a haza 
védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának közös feladata, amely a magyar 
állampolgárok hazafias elkötelezettségén és kötelességtudatán kell, hogy alapuljon. 
A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez szükséges jártas-
ságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a szerződések kötéséhez kapcsolódó 
alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik számára a társadalmi normák követése és az 
egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, erősödik benne a normatudat. 
A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a munka 
világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac helyzetéről, a sikeres mun-
kaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó ismeretek megszerzése elősegíti a fel-
nőttkori szerepekre történő felkészülését. 
Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család költségvetésének 
megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott hitelfelvétel feltételeit. Életvitelébe beépül 
a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság szemlélete és gyakorlata. Isme-
reteket szerez az állam gazdasági szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a monetáris politika lénye-
géről és a vállalkozások működésének sajátosságairól. Mindez hozzájárul felelős állampolgári létének 
és a változásokhoz alkalmazkodó, a problémahelyzetekre eredményes válaszokat kereső innovatív, vál-
lalkozói szemléletének megalapozásához. 
A demokratikus attitűd megalapozását, illetve fejlődését szolgálja, hogy a tanuló bekapcsolódik a tema-
tikus vitákba, ezáltal fejlődik az értelmező, mérlegelő gondolkodási készsége, erősödik a problémameg-
oldó szemlélete. A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a vitahelyzetekben történő megszóla-
lásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és viselkedés társul. A vitakultúra fej-
lesztésének alapját mások álláspontjának, véleményének azonosítása, megértése és az érvekre épülő vé-
lemény megfogalmazása képezi, ellenérvek ütköztetésére, továbbá közös gondolkodásra sarkall. 
A tanulás változatos módszereinek és formáinak alkalmazása a tanulási folyamat hatékonyabbá válását 
eredményezi. A tantárgy elősegíti az együttműködés közösségi élményének megélését, a másik ember 
véleményének megértését, az empátia erősödését, és a társadalmi kérdések közös megbeszélését is. A 
tanuló az információk gyűjtéséhez, beszámolói elkészítéséhez használja az infokommunikációs eszkö-
zöket. 
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Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem tantárgyhoz: a közös 
értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi döntések okainak és következmé-
nyeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának elemzésével, a morális dilemmák számbavé-
telével. A két tantárgy tanulása szoros – több esetben komplementer – együttműködést is feltételez, 
például a diktatórikus és a demokratikus rendszerek sajátosságainak elkülönítése, az emberi jogok meg-
fogalmazásának és elfogadásának, a demokráciamodellek történetiségének nyomon követése, a magyar-
országi rendszerváltozás eredményeként kiépülő jogállami berendezkedés és intézményrendszer vizs-
gálata terén. Mindkét tantárgy tanulása során erősödik a tanuló nemzeti öntudata, erősödnek az őt a 
hazájához fűző érzelmi szálak. Az állampolgári ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz tantárgy 
keretében elsajátított környezeti, gazdasági és pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam fejlesztési felada-
tainak egy része a pénzügyi tudatosság megalapozását és a fenntarthatóság környezeti, gazdasági-társa-
dalmi fontosságának kiemelését, valamint a környezet védelme iránti felelősségtudat kialakítását szol-
gálja. 
A 12. évfolyamon összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) javasolt az 
ismeretek elsajátításának ellenőrzése, mérése, az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó tudás mértéké-
nek megítélése során. A szöveges, tanulást támogató, értékelés elsősorban a társakkal végzett tevékeny-
ségekkel, a kooperációval, a beszámolók, prezentációk készítésével, portfólió összeállításával kapcso-
latos. Az önértékelés, a társak értékelése és a csoportos megbeszélés biztosítja a segítő, támogató és 
fejlesztő jelleget. 

 
A 12. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 31 óra. 
 
Heti óraszám: 1 óra 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
A család, a családi szocializáció  3 
A család gazdálkodása és pénzügyei 2 
Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi fele-
lősségvállalás 

6 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 4 
A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 6 
A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 3 
Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 
Bankrendszer, hitelfelvétel 2 
Vállalkozás és vállalat  2 

Összes óraszám: 31 

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 
– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 
– társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és a gyermek-

vállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, átgondolt tervezés, felelős-
ség. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− Az érvelés készségének fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
− A családi szocializáció folyamata és jellemzői 
− A családtervezés szempontjai és szakaszai 
− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 
− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 
− A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi funkciói 
− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, családtervezés; 

Szerepek a családban; Családi szocializáció 

FOGALMAK 
család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás,  házasság, demográfia; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Vita: a család fogalma és társadalmi funkciói 
− Szövegalkotás: a családi szocializáció jellemzői és szakaszai 
− Plakátkészítés a családi szerepekről 
− Prezentáció készítése a gyermekvállalás fontosságáról, társadalmi és demográfiai jelentőségéről 
− Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a családmodell átalakulásá-

ról és annak következményeiről a 20-21. században 

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 
− A döntési képesség fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A családi költségvetés felépítése 
− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 

− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 
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− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 

− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók a csa-
ládban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

FOGALMAK 
családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 
fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei 
− Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: a családi háztartás, 

a család pénzügyei 
− Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők bemutatása szabadon vá-

lasztott műfajban 
− Egy fiktív család költségvetésének megtervezése 
− Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben 

− Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a megtakarítás, az előtakaré-
kosság lehetőségeiről  

TÉMAKÖR: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi felelősségválla-
lás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 
– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, összehangolá-

sának követelményét; 
– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és követel-

ményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; Szabadság és 

felelősség; 
– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 
– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 
– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 
– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 
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− A társadalmi normák fontosságának megismerése 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  
− Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és felelősség 
− Az állampolgári jogok és kötelességek  
− Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a népszavazás intéz-

ménye 
− A választójog és feltételei 
− A jövő nemzedékek jogai 
− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog fogalma 
− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 

 
− Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, vá-

lasztási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 

FOGALMAK 
állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, 
polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető magatartás, állampolgári felelős-
ség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, választójog, állampolgári részvétel, választási 
rendszer, országgyűlési választás, önkormányzati választás, európai parlamenti választás, népszavazás, 
politikai párt, képviselő, közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási hierarchia, jogérvényesülés, bűncse-
lekmény , szankció, büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természetes személy, jogi személy, jogképesség, 
közokirat, magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes, alperes;  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Grafikai szervező segítségével a magyar jogrendszer felépítésének bemutatása 
− Vita: a közteherviselés szerepe az állam működésében, hogyan javítható az adómorál 
− Plakátkészítés az állampolgári jogokról és kötelezettségekről 
− Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív eljáráson keresztül 
− Önálló kutatómunka: az országgyűlési választás rendszerének alakulása 1867 és 2014 között, vagy 

népszavazások Magyarországon 1990-2018 között 
− Tudósítás vagy riport készítése egy fiktív vagy valós országgyűlési vitanapról források, a média-

megjelenések segítségével 
− Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a jövő nemzedék jogairól 

− Szövegalkotás: Magyarország Alaptörvényének szerepe 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– felismeri a világ magyarsága mint nemzeti közösség összetartozásának jelentőségét; 
– véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről; 
– felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti kulturális örökség 

megőrzésében betöltött szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges megnyilvánulási for-

máit; 
– társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét; 
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– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 
– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A társas együttműködés fejlesztése  
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése 
− A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái 
− A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás 
− A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend idején 
− A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei 
− A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban 
− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere 
− A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon kívül élő ma-

gyarság identitásának megőrzésében 
 

− A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv, a kollektív 
történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és a nemzeti közösség; A 
honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, nemzetállamok szerepe a globális világban és 
az Európai Unióban 

FOGALMAK 
nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, honvédség, kü-
lönleges működési rend, nemzetállam; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás fontossá-

gáról 
− Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében   
− Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről 
− Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 
− Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének bemutatása 
− Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 
− Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról 
− Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről 
− Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar közös-

ségről 

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; Szabadság és 

felelősség; 
– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 
– azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A hatalmi ágak  
− A magyar állam intézményrendszere 
− A kormány és szervei 
− Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, jogállása 
− A törvényalkotás folyamata 
− Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus államrendben 
− Az állam gazdasági feladatai 
− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 
− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 

− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A gazdaság kör-
forgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami költségvetés 

FOGALMAK 
állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági elnök, Országgyű-
lés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, országgyűlési bizott-
ság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, miniszterelnök, miniszter, államtit-
kár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, 
Állami Számvevőszék,  Kúria, Országos Bírói Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fel-
lebbviteli főügyészségek, járási és járási szintű ügyészségek, az alapvető jogok biztosa, gazdaságpoli-
tika, államháztartás, költségvetés, költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, járulékok, illetékek, köz-
teherviselés, adómorál, korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak legfontosabb 

intézményeiről 
− Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 
− Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat költségeinek 

részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  
− Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és ellenérvek gyűj-

tése 
− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól Szövegalkotási fel-

adat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása források segítségével  
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− Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy a rend-
védelmi szervek feladatai 

− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 
− Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv vagy hivatal 

felépítéséről, feladatairól 

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit; 
– tájékozott a munkavállalás szabályozásáról; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése 
− A döntési képesség fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése 
− A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés 
− A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei 
− A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe 
− Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai elemeinek megisme-

rése 
− Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai 
− A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, köl-

csön- és biztosítási szerződés 
− Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai 
− Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra 

 
− Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok, munkavállalás, 

munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; Szerződések 

FOGALMAK 
hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, polgármesteri 
hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, képviselőtestület, munka-
erőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú, munka-
szerződés, kollektív szerződés, adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, kölcsön-, 
biztosítási, tartási és életjáradéki szerződés; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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− Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes ügytípusok csoportosítása önálló kutatómunka 
keretében  

− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 
− Grafikai szervező segítségével az egyes ügytípusok és az azokban hatáskörrel rendelkező hivatalok 

csoportosítása 
− Szakértői mozaik: Munkaszerződés, kollektív szerződés, érdekképviselet, érdekegyeztetés 
− Szövegalkotás: önéletrajz, motivációs levél; Állásinterjú 
− Szituációs játék vagy helyzetgyakorlat egy fiktív állásinterjún való megjelenésről, szereplésről 
− Prezentáció készítése internetes források alapján a munkaerőpiaci előrejelzésekről 
− Vita: az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi következményei, a 

munkaerőpiacra gyakorolt hatásai 

TÉMAKÖR: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a fogyasztóvédelmi szempontokat; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A döntési képesség fejlesztése 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei 
− A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai 
− A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése 
− A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak megismerése 
− Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 
− A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének kialakítása 
− A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, feltárása 
− Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 

FOGALMAK 
fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, békéltető testü-
let, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített környezet, klímavédelem, öko-
lógiai lábnyom; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Szövegalkotás: saját tapasztalatok és információgyűjtés alapján tájékoztató/GYIK készítése az in-

ternetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókról 
− Vázlatírás vagy egyéb grafikai szervező készítése a fogyasztóvédelem szerepéről 
− Vita: A tudatos fogyasztó jellemzői, a különféle fogyasztói magatartásformák hatása a természeti 

környezetre, az emberiség ökológiai lábnyomára  
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− Plakát készítése a szavatosság, a garancia és a jótállás alapvető szabályairól, amelyekre kell odafi-
gyelnie a vásárlónak 

− Médiahasználat (könyvtár, internet, sajtó): fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése és esetmegbeszélés 
keretében történő feldolgozása 

− Forráselemzés és forrásfeldolgozás keretében a biológiai diverzitást veszélyeztető tényezők, a leg-
súlyosabb környezetvédelmi kockázatok összegyűjtése és ábrázolása prezentáció formájában 

TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 
– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve feltételeit; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A döntési képesség fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  
− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 
− A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 

− A pénzügyi intézetek típusai 
− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 
− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 

− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi bankok; A 
Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 

FOGALMAK 
Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank, pénzügyi intézmé-
nyek, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, jövedelemarányos törlesztő 
részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes hiteldíjmutató (THM), futamidő, követeléskezelés, 
hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Szövegalkotási feladat: a magyar bankrendszer működése, felépítése 
− Vita: a tudatos és megalapozott hitel felvétele / miért van szükség a hitelre?  
− Plakát készítése a hitel kockázatairól 
− Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése 
− Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és feltételeiről 

− Lapszemle készítése a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő, pénzügyi szektor működését sza-
bályozó tevékenységéről 
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TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− A vállalkozás fogalmának értelmezése 
− A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 
− Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 
− Az üzleti terv fogalma, célja  
− A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 

− A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; A vállalatok 
fajtái 

FOGALMAK 
jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt felelős-
ségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) részvénytársaság, startup, 
a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi tervezés, 
pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, a vállalatok típusairól 
− Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata 
− Vita: a kis- és középvállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi fontossága   
− Szövegalkotás: vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének bemutatása 
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1.3.  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, ké-
pességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a matematika belső struktú-
rája (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 fogal-
makat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel, felfedeztetés-
sel, 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. Oktatói irányítással a tételek, általános összefüggések is felfedeztet-
hetők 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 bizonyítá-
sokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése. Az új fogalmak meg-
alkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek feladatok, problémák megoldása 
során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a meglévő ismeretek mobilizálásá-
nak képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak adekvát használatát. Ennek 
a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja állapítani adott állítás, tétel érvényességi és al-
kalmazási körét, megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-taní-
tásának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét 
és értékelését lehetővé tevő készségek és képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai felad-
ványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás ru-
galmasságát. 

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 permanen-
ciaelv 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 minden-
napi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez – több 
más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon értel-
mezett) példák mentén történő kiterjesztése. 

A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai, ma-
tematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes gon-
dolatait 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 mun-
kában 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 szintjé-
nek megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt tananyagtartalmaknak a 
lehetőségekhez igazított bővítését is. 
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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 kom-
petenciáinak 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 fej-
leszti: 

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 kiválasz-
tásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű figye-
lembevétele, 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 összefüggé-
sek megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket fel-
ismerő, 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 készségrend-
szere. 
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 stra-
tégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, 
illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitar-
tással 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 ered-
mények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat általáno-
sítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a pontos-
ság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a tanuló 
felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai ismere-
teit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései 
megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A matematika tanu-
lása 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, gondolkodás-
módját. 
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. 
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A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai gon-
dolatok 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 kü-
lönböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megal-
kotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző kockázatok 
felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következ-
ményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fon-
tos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való 
együttműködés készsége). 

9–10. évfolyam 
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított készsé-
gekre, 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 in-
doklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra fokozottan jel-
lemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön belüli rend-
szerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez 
mérten – az oktató által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggé-
seket, 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, egyenlőtlensé-
gek; 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. 

9.Nyelvi előkészítő. évfolyam 
A 9. Nyelvi előkészítő évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 90 óra. Az egyes témakö-
rökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb 
tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, 
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Halmazok 15 
Számhalmazok, műveletek 8 
Betűs kifejezések alkalmazása  23 
Arányosság, százalékszámítás 8 
Oszthatóság, számrendszerek  9 
A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 23 
Rendszerező ismétlések 4 

Összes óraszám: 90 
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Témakör: Halmazok 
Javasolt óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán 

belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 
 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és ér-

telmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 

Fogalmak 
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió, 
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan meg-

jelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása 

 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 

 A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző 
tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 

 Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés felfe-
deztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív páros 
számok halmazának számosságával 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 
Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós szá-

mokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  



166 
 

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza kü-
lönböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes haszná-

lata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 
 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése 
 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

Fogalmak 
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték, el-
lentett, reciprok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés alkal-
mazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása  
Javasolt óraszám: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásá-
val. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezé-

sek hatványa 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 
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 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete 
és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények ábrázo-
lásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 
 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazá-

sával 

Fogalmak 
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata 
 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 
 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 
 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 

99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 
Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, kiadá-
sokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető feladatok 
megoldása 

Fogalmak 
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség ese-

tén grafikon segítségével 
 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek figyelembevé-

telével 

Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 
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Javasolt óraszám: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 
függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 
 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, kölcsö-

nösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 
 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldá-

sára 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, maxi-
mumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függ-
vény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 
c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati 
problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása 

Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 
értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos 

grafikonok elemzése csoportmunkában 
 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért ada-

tok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 
 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő gra-

fikon az iskolába való eljutásról) 
 Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-felada-

tok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális terü-
letű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 
 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 
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 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 
 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális 

eszköz segítségével 
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9. évfolyam, heti 5 óra 
 

Témakör: Halmazok 
óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán 

belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és ér-
telmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével 

Témakör neve Óraszám 
Év eleji ismétlés 3 
Halmazok 9 
Kombinatorika, gráfok 4 
Számhalmazok, műveletek 3 
Hatvány 6 
Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrá-
zolás során 

19 

Számelméleti ismeretek 8 
Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 43 
A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 
Arányosság, százalékszámítás 

20 

Geometriai alapismeretek 3 
Háromszögek 11 
Négyszögek, sokszögek 10 
A kör és részei 11 
Transzformációk, szerkesztések 19 
Leíró statisztika 8 
Év végi ismétlés 3 

Összes óraszám: 180 
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 Szemléletes kép végtelen halmazokról 

Fogalmak 
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió, 
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita 

tevékenységek 
 Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan meg-

jelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása 

 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 
 A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző 

tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 

 Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés felfe-
deztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív páros 
számok halmazának számosságával 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 
óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú informá-

ciókat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 
 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendsze-

rezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 
 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok meg-
oldására 

Fogalmak 
gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

tevékenységek 
 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási 

és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 
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 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 
óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós szá-

mokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza kü-

lönböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 
 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes haszná-

lata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 
 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 
 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

Fogalmak 
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték, el-
lentett, reciprok 

tevékenységek 
 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 
 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés alkal-
mazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 
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Témakör: Hatvány 
óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 
 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő 
esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

Fogalmak 
hatványalap, hatványkitevő, normálalak 

tevékenységek 
 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet 

végzése például egy teljes guriga vécépapírral 
 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek valóság-

tartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 
óraszám: 19 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásá-
val. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezé-

sek hatványa 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete 
és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények ábrázo-
lásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazá-
sával 
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Fogalmak 
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 

tevékenységek 
 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata 
 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 
 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 
 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 

99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

Témakör: Számelméleti ismeretek 
óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 
 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és 
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós szá-
mokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 
 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok 
kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 
 Számhalmazok műveleti zártsága 

Fogalmak 
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 

tevékenységek 
 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 
 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek 

mai napig tartó hatásairól 

 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpá-
rok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 
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Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
óraszám: 43 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú informá-

ciókat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 
 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, 

szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszereket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 
 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók mód-
szerével, grafikusan 

 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok meg-
oldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és gazdasági 
tematikájú feladatok) 

Fogalmak 
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

tevékenységek 
 Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása elő-

nyök és hátrányok szempontjából 
 Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 
 Nyílt végű problémák megoldása 
 Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 
 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása 

során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése 
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Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok, Arányosság, százalékszámítás 
Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 
függvény az adott értéket rendeli. 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 
Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 
 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, kölcsö-

nösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 
 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldá-
sára 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, maxi-
mumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függ-
vény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 
c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati 
problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák 
megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös) 
 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, kiadá-
sokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető feladatok 
megoldása 
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Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 
értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás, egyenes arányosság, fordí-
tott arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

Javasolt tevékenységek 
 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos 

grafikonok elemzése csoportmunkában 
 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért ada-

tok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 
 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő gra-

fikon az iskolába való eljutásról) 
 Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-felada-

tok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális terü-
letű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 
 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 
 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 
 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális 

eszköz segítségével 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség ese-
tén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek figyelembevé-
telével 

Témakör: Geometriai alapismeretek 
óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszö-

gét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegé-
szítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakasz-
felező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása 
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Fogalmak 
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek, ki-
egészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező 

tevékenységek 
 Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, 

ezek távolságának megmérése 
 Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása, 

becslése 
 Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő 

távolságra levő helységek megkeresése 

Témakör: Háromszögek 
óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 
Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a spe-

ciális háromszögek tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat 
és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei 
között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, derék-
szögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és al-
kalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, il-
letve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 
 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

Fogalmak 
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, szög-
felező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 
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tevékenységek 
 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztés-

sel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában 
 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 
 A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek meg-

felelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával 

Témakör: Négyszögek, sokszögek 
Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 
Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 
 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső 

szögeinek összegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) tu-

lajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete, 
bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

Fogalmak 
trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos 
sokszög 

tevékenységek 
 Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula felfedezte-

tése átdarabolással 
 A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással, haj-

togatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 
 Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

Témakör: A kör és részei 
Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 
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 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 
Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk 
területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 
 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és 

hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

Fogalmak 
középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

tevékenységek 
 Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása 
 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver al-

kalmazásával 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 
Javasolt óraszám: 19 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 
 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok egy-
bevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és 
az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját, pár-
huzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges 

affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás isme-
rete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 
 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 
 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle 
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés, model-
lezés) 

Fogalmak 
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, 
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzfor-
máció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

tevékenységek 
 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés 
 A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tenge-

lyes tükrözés egymásutánja 
 M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák 

szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 
 A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus geo-

metriai szoftver segítségével 
 A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, szí-

nezős) páros munkában 
 Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy 

egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”) csoportmun-
kában 

 Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 

Témakör: Leíró statisztika 
Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 
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 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit meghatá-
rozza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális esz-

közzel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 
 Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel 

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtí-
pus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 

tevékenységek 
 Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése 
 A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok se-

gítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában 
 Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert közép-

értékekkel 
 Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedve-

zőbb év végi jegyért 
 Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás kere-

tében 
 Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján 
 Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek 

szóbeli értékelése, javítása 

10. évfolyam, heti 4 óra 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 
Matematikai logika 4 
Kombinatorika, gráfok 8 
Hatvány, gyök 15 
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 40 
Geometriai alapismeretek 15 
Háromszögek 10 
Négyszögek, sokszögek 10 
A kör és részei 10 
Trigonometria 18 
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Valószínűség-számítás 14 
Összes óraszám: 144 

 

TÉMAKÖR: Matematikai logika 
ÓRASZÁM: 4 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
látja a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;  
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 
alkalmazza és helyesen használja a szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltételek kifejezése-

ket. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A matematikai bizonyítás fogalma 
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 
A  szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltételek logikai jelentésének ismerete és alkalmazása 

matematikai és matematikán kívüli feladatokban. 
Skatulya elv helyes alkalmazása. 
Stratégiai és logikai játékok. 
 
FOGALMA 

A szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltételek. Skatulya elv. 

 

 
TEVÉKENYSÉGEK 

Szöveges feladatok 
Logikai készséget fejlesztő játékok 
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 
Gondolkodási módszerek, skatulya-elv 

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 
ÓRASZÁM: 8 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információkat 

kigyűjti, rendszerezi; 
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 
a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 
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megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 
véges halmazok elemszámát meghatározza; 
alkalmazza a logikai szita elvét. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezés-

sel 
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 
 
FOGALMAK 
permutáció, variáció 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy 

esetszétválasztási elv alkalmazásával 
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 
Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása 
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 
 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök 
ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri és alkalmazza a gyökvonás és az n-edik gyök fogalmát; 
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén 
Számok normálalakja 
Számolás normálalak segítségével 
A négyzetgyök definíciója 
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 
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A négyzetgyökvonás azonosságai 
 
FOGALMAK 
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök, azonosságok 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet vég-

zése például egy teljes guriga vécépapírral 
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek valóságtar-

talmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 
 

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 
ÓRASZÁM: 40 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információkat 

kigyűjti, rendszerezi; 
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 
a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az ész-

szerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a diszk-

riminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott 

szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 
A kiválasztott modellben a probléma megoldása 
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és vá-

laszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel 

és grafikusan 
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

baxcx    
 
FOGALMAK 
másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 
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TEVÉKENYSÉGEK 
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket párhuzamosan 

végezve 
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről 
 

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek 
ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét; 
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel. 
párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele 
   Szögfelező tétel 
  Hasonlósági transzformáció 

Hasonló síkidomok területének aránya 
Hasonló testek térfogatának aránya 

  
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő 

szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező 

merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása 
 
 
FOGALMAK 
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek, ki-

egészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező, 
párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, szögfelező tétel, hasonlósági transzformáció 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek 

távolságának megmérése 
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Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása, 
becslése 

Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő tá-
volságra levő helységek megkeresése 

Hasonló síkidomok és testek vizsgálata 
 

TÉMAKÖR: Háromszögek 
ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. Szár-

maztatott mértékegységeket átvált; 
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 
kiszámítja háromszögek területét.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális 

háromszögek tulajdonságait; 
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és 

tételeket; 
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 
Ismeri a háromszögek hasonlóságának alapeseteit. Ismeri és használja a szögfelező tételt. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei kö-

zött 
Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, derékszögű 

háromszög 
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és alkal-

mazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve 
beírt kör 

Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 
A Pitagorasz-tétel bizonyítása 
Háromszög területének kiszámítása 
 
FOGALMAK 
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, szög-
felező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör, szögfelező tétel,  

TEVÉKENYSÉGEK 
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel 

vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában 
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek megfelelő 

módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával 
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TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek 
ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. Szár-

maztatott mértékegységeket átvált; 
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső szöge-

inek összegét. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) tulajdon-

ságainak ismerete, területének kiszámítása 
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete, bi-

zonyítása és alkalmazása 
Szabályos sokszög fogalmának ismerete 
Szabályos sokszög területe átdarabolással 
Négyszögek, sokszögek hasonlósága 
 
FOGALMAK 
trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos sok-
szög 

TEVÉKENYSÉGEK 
Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula felfedeztetése 

átdarabolással 
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással, hajtoga-

tással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

TÉMAKÖR: A kör és részei 
ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. Szár-

maztatott mértékegységeket átvált; 
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 
Középponti és kerületi szögek tétele 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív hosz-

szával 
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk 

területével 
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és hogy 

külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 
A Thalész-tétel bizonyítása 
FOGALMAK 
középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, kerületi szög, látószögkörív 

TEVÉKENYSÉGEK 
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív hosz-

szával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása 
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkal-
mazásával 

TÉMAKÖR: Trigonometria 
ÓRASZÁM: 18 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri és alkalmazza a hegyesszögek szögfüggvényeit 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 
kiszámítja háromszögek területét; 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben 
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés, pót-

szögek és mellékszögek szögfüggvényei 
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból 

számítva 
 
FOGALMAK 
szinusz, koszinusz, tangens,  

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
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Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való felhasználhatóságá-
ról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög alakú részek területének meg-
határozása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján 

Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével csoportmunká-
ban 

 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 
ÓRASZÁM: 14 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság, 

valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és alkal-
mazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén számító-

gépet alkalmaz. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 
 
FOGALMAK 
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét 
valószínűség-eloszlás 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása 

(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív gya-
koriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük való-
színűségére 

Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás 
eloszlása 

Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján 
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a nyerési 

esély összehasonlítása 
 

11–12. évfolyam 
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre absztrak-
tabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a szakaszban az egyik 
nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak a korábban elsajátított 
készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az absztrakt összefüggések 



191 
 

megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai fogalmak pontos definiálásá-
nak fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a lehetséges alkalmazásokat 
minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a tanulók lássák az egyes matema-
tikai területek kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló az oktató által irányí-
tott módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetősé-
geket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfelada-
tok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára készülés során 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban, mind a tanultak 
ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogat-
ják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiter-
jesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos témakö-
rök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az exponen-
ciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a koordinátageometria 
és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek más terület tanítása során 
is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem jellemeznek feltétlenül időben 
összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése, a tri-
gonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, valamint a statisztikai és valószínűségi 
szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos hétköznapi és matematikai problémák meg-
oldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók 
más tantárgyakban, más tanulási területeken is alkalmazni tudják matematikai tudásukat.  

 

11. évfolyam, heti 5 óra 
A 11. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 180 óra. Az egyes témakörökhöz írt óra-
számok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló szá-
mára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, felzárkóz-
tatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Kombinatorika, gráfok 14 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 45 
Trigonometria 31 
Koordinátageometria 42 
Leíró statisztika 7 
Valószínűségszámítás 16 
Sorozatok 20 
Rendszerezés 5 

Összes óraszám: 180 
 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 
Javasolt óraszám: 14 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú informá-

ciókat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 
 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása 
gyakorlati feladatok megoldásában 

Fogalmak 
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 

 A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő 
együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű kombi-
natorikus összefüggések felfedezése 

 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése 

Témakör: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 
Javasolt óraszám: 45 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú informá-
ciókat kigyűjti, rendszerezi; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 
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 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 
függvény az adott értéket rendeli. 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, egyenlőt-
lenségeket. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 
 Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények tulajdon-

ságai 

 A logaritmus értelmezése 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogal-
mazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 
 A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő 

matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve, el-
lenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 
 

Fogalmak 
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában 
 Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok 

összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas 
számológéppel 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban 
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 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető vál-
tozókra csoportmunkában 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető vál-
tozókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függ-
vény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése 
 

 

Témakör: Trigonometria 
Javasolt óraszám: 31 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján; 
 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 
 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő trigonometrikus egyenleteket, egyen-
lőtlenségeket. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 
 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben 

 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés, 
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 
 A szinusztétel bizonyítása 

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatok-
ból számítva 

 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

Fogalmak 
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való felhasználható-

ságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú ré-
szek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével csoport-
munkában 

 

 

Témakör: Koordinátageometria 
Javasolt óraszám: 42 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 
 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében; 

 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében; 
 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete, alkal-

mazása 

 A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása 

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  
 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának megálla-
pítása a meredekségek alapján 

 Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

 A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak isme-
retében 
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Fogalmak 
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok kü-
lönbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör egyenlete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 
 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy 
egyéni munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségé-
vel 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

 

 

 

Témakör: Leíró statisztika 
Javasolt óraszám: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit meghatá-
rozza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 
 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatók-
kal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

Fogalmak 
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, terjed-
elem, szórás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények 
között 



197 
 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése, 
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valami-
lyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 

 

 

 

 

 

Témakör: Sorozatok 
Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados 
(kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 
 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és 

társadalomtudományi problémák megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A számsorozat fogalmának ismerete 
 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 
 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi 

és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 
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 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos 
feladatok megoldása 

Fogalmak 
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása 
 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában in-

ternetes adatgyűjtés segítségével 

 

 
 

12. évfolyam, heti 5 óra 
 

A 12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 155 óra. Rendszerező összefoglalásra, az 
érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 101 óra áll rendelkezésre. Az egyes 
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a 
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gya-
korlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Térgeometria 54 
Rendszerező összefoglalás 101 

Összes óraszám: 155 
 

Témakör: Térgeometria 
Javasolt óraszám: 54 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszö-

gét; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 
Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 
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 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális 
testek) tulajdonságait; 

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját; 

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása feladat-

megoldásban 

 A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 
 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben 

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonsá-
gainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban 

 A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp háló-
jának lerajzolása konkrét esetekben 

 A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tár-
gyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének 
és térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása 

Fogalmak 
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, n-
oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test há-
lója 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása mé-

réssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszí-
nének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érint-
kező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, 
a becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a 
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és 
a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

 

13. évfolyam (választható tantárgy) 
A 13.  évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy a tanulók érettségi után egy viszonylag 
komplex tudással rendelkeznek, összefüggéseiben látják a középiskolás matematikát. A korábban elsa-
játított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az absztrakt összefüg-
gések megértéséhez és tudatos alkalmazásához, illetve a megszerzett köszépszintű tudást oly módon kell 
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alkalmazniuk, hogy az összetett példák megoldása is sikeres legyen. Már  tudatosult a matematikai fo-
galmak pontos definiálásának fontossága és a matematikai bizonyítások szerepe. A tanulók látják az 
egyes matematikai területek kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló az oktató által irányí-
tott módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetősé-
geket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfelada-
tok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális eszközök, dinamikus 
szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 13. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesz-
tése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos témakörök 
azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a differenciál- és integrálszámítás,  a sorozatok, 
és függvények határértéke. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése, a 
trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, valamint a statisztikai és valószínűségi 
szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos hétköznapi és matematikai problémák meg-
oldására.  

A 13. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 108 óra. Az egyes témakörökhöz írt óra-
számok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló számára 
elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, felzárkóztatásra, 
tehetséggondozásra és számonkérésre. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Sorozatok 12 

Függvények 4 

Differenciálszámítás 20 
Integrálszámítás 36 
Emelt érettségi feladatok megoldása 36 

Összes óraszám: 108 
 

Témakör: Sorozatok 
Javasolt óraszám: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 a sorozatok fogalmának bővítése; 
 a középszinten túlmutató tulajdonságok vizsgálata. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 meg tudja állapítani a sorozat határértékét, monotonitását. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Sorozatok megadása különféle formában; 

 Küszöbszám kiszámítása; 
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Fogalmak 
Határérték, monotonitás, küszöbszám. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Sorozatok gyűjtése, azok vizsgálata. 

Témakör: Függvények 
Javasolt óraszám: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 átismételje a függvény fogalmát. 
 az eddig tanult függvényeket készségszinten tudja, azok tulajdonságait könnyedén megállapítsa. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 
függvény az adott értéket rendeli. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
  függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények tulajdonságai 

 

Témakör: Differenciálszámítás 
Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 ismeri és alkalmazza a differenciálási szabályokat; 

 képes legyen önálló függvényvizsgálatra, szélsőértékfeladatok megoldására; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza a deriválási szabályokat; 

 képes lesz önállóan függvényt vizsgálni, szöveges szélsőértékfeladatokat megoldani. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 alapderiváltak ismerete, összetett függvény deriválása, függvényvizsgálat. 

Fogalmak 
Differencia-hányados, differenciál-hányados. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tanulói kiselőadás függvények a hétköznapi életben, munkában való felhasználhatóságáról, 

Témakör: Integrálszámítás 
Javasolt óraszám: 36 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri a határozatlan, és a határozott integrál fogalmát; 

 ismer és alkalmazza az integrálási eljárásokat; 

 használja a tanultakat terület és térfogatszámításra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapintegrálok; 

 Integrálási eljárások 
 görbe alatti terület; 

 Két görbe közötti terület 

 Forgástestek térfogata. 

Fogalmak 
Integrál, alsó-, felső közelítő összeg, határozott integrál. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Terület és térfogatszámításos szöveges feladatok megoldása. 

Témakör: Emelt szintű feladatok megoldása 
Javasolt óraszám: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 emelt szintű feladatokat képes megoldani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Feladatmegoldó készség fejlesztése. 

Fogalmak 
nincsenek új fogalmak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Feladatok megoldása 
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1.4. Magyar nyelv és irodalom 

               

Tantárgyi program a technikum 9-12. évfolyama számára 

 

                                                                                                                   

 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 hagyo-

mány s nemzeti poézis szoros függésben állanak egymással.” (Kölcsey Ferenc). Egy nemzet megmara-

dásának 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 al-

kotások, 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. Kul-

turális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom tantárgy is a Kárpát-medencei 

magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli.  

 

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

és feladatrendszere van: 

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

Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén 

szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék múltjukat, jelenüket, benne 

önmagukat.  

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

legyenek.  

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

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

kok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően tudják kifejezni 

magukat.  
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● Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a stilisztikai ár-

nyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi ember nyelvi teljesít-

ményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs helyzetet, szövegösszefüggést, a mű-

faji elvárásokat. 

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

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

● A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék nyelvük törté-

nelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, s ezért a változásért 

felelősséggel tartoznak.  

● Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – önmaguktól és 

másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó szövegalkotás, a magyar 

helyesírás szabályainak ismerete. 

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

dolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a nyelv szegényedése 

a gondolkodás szegényedését jelenti.  

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

zása.  

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

niuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen adatokat és infor-

mációkat etikusan és kritikusan használják, építsék be tudásukba. 

● Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek megfelelő 

művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. A képzési szakasz 

első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. Fontos, hogy a diákok az 

irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként is lássák. A képzési szakasz má-

sodik felében a szerzői portrék és látásmódok is helyet kapnak. Mindkét képzési szakasz célja 

és feladata az irodalmi művek elemző értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi ér-

zéket, segíti az érzelmi nevelést. Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat 

ad, fejleszti az anyanyelvi kompetenciát is. 

● Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges elemzési stra-

tégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló értelmezés kialakítására. 

● Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az irodalom ván-

dortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

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

gukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy olvasó emberekké 

neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal rendelkeznek, az általuk olva-
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sott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő is-

mereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és ki-

emelni az összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

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

tartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, hogy olyan esz-

tétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a tanulók, amelyekben felis-

merik önmagukat, saját gondjaikat. 

● Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

 

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

ben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; mérlegelő 

gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi is-

meretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. Minden nyelvtanóra kiemelt feladata a szöveg-

értés és a szövegalkotás tanítása. 

 

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

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

zásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai munkába vagy a házi 

feladatba. 

 

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

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

együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált viselkedésüknek. 

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

meret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres továbbtanulást, a társa-

dalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel rendelkező, kiegyensúlyozott fel-

nőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

 

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át az oktató választása 

alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tu-

dásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafej-

lesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A választást segítő javaslatok a részletesen 

szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   
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A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető életmű-

vek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére az oktató szabadon beilleszthet kortárs alko-

tókat, műveket a tananyagba.  

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

a választás lehetőségéről.  

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

 

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

I. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények elérését biztosít-

ják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik az oktató választását a helyi sajátosságok-

nak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

 

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

választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott témákra szánt óra-

keretet az oktató akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgozta a diákokkal. 

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

törzsanyag témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, művek, illetve a szabadon vá-

lasztható témák, művek. 

Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy az oktató döntése alapján – 

a kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja el a diákokkal, vagy annak feldolgozását 

nézik meg. 

 

A tanulók értékelése  

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Magyar nyelvből és iro-

dalomból egy jegyet kap a tanuló. (2/3 rész irodalom 1/3 rész nyelvtan a súlyozás)  

9-10. évfolyamon 

85 -100% = jeles, 70 – 84% = jó, 55 – 69% = közepes, 40 – 54% = elégséges, 39%- elégtelen 
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11-12. évfolyamon a fenti értékelés van egy-egy fejezet értékelésekor, komplex érettségi feladatsoroknál 

az érettségi százalékai a mérvadók. 

Javasolt ellenőrzési, értékelési módszerek:  

• Elsősorban szóbeli értékelés, közvetlen oktatói megfigyelés, egymás értékelése, a tanulók hozzá-

segítése a helyes önértékeléshez, annak kimondásához.   

•  Feladatsorok, szóbeli és írásbeli szövegalkotások, beszámolók, kiselőadások, memoriterek, páros-

, csoport- és projektmunka.  

Az ellenőrzési módok típusainál figyelnünk kell arra, hogy írásban és szóban minden lehető szinten 

(egyszerűbb és bonyolultabb, reproduktív és szintetizáló/ kreatív, kisebb léptékű és nagy ívű megoldást 

igénylő feladatok szintjén) számot adjanak tudásukról a tanulók.  

Iskolánk belső vizsgarendszerébe a diákok magyar nyelv és irodalomból is bekapcsolódnak:  

 a) a 9. és 10. évfolyam „Tudáspróbája”(tudásszintmérő)  – A tanuló döntheti el, hogy melyik évfo-

lyamon magyar nyelv és irodalom, melyik évfolyamon történelem tantárgyból ad számot tudásáról. 

Egy adott évfolyam párhuzamosan oktatott csoportjai a tanév végén egyazon napon írnak azonos 

dolgozatot magyar nyelvből és irodalomból, majd néhány héttel később szóban  is kifejtenek egy 

témát irodalomból. A mérésen nyújtott teljesítmény jelzi a tanuló számára, milyen mélységgel tudta 

az adott anyagrészt elsajátítani és alkalmazni. 

Kerettanterv ajánlása: Magyar nyelvből a 10. évfolyamon év végén a tanulók anyanyelvi ismere-
teinek felmérése ajánlott. 

 

   b) „Próbaérettségi” – A végzős diákok írásbeli vizsgáját a 2. félévben a rendes érettségi vizsga 

mintájára bonyolítjuk le (egyazon napon, azonos érettségi feladattípusok, érettségivel azonos idő-

keret).  

Óraszámok:  

Évfolyam Óraszám Irodalom és magyar nyelv 
9. Ny 2,5 2,5 
9. 4 2 + 2 
10. 5 3 + 2 
11. 3 3 
12. 3+1 3 + 1 

A magyar nyelvtan tanítása csoportbontásban történik.  

 

  NYEK 9. évfolyam 
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Heti óraszám: 2,5 óra, 90 óra/év 
 

A nyelvi előkészítő évfolyamon képességfejlesztésre fordítható órakerete heti 2,5 óra csoportbontás-
ban, amely a magyar nyelv és irodalom megadott témaköreivel valamint a tanulásmódszertan oktatá-
sán keresztül fejleszti a tanulók anyanyelvi képességeit.  

A nyelvi előkészítő 9.-es évfolyamán nemcsak a diákok tudásának szinten tartása, kommunikációs ké-
pességeinek a fejlesztése a célunk, hanem az idegen nyelvi tanulmányokra való felkészítés, közös ol-
vasmányélmények szerzése, a jó helyesírás megalapozása és a kulturált nyelvi magatartás kialakítása.  

A következő évfolyamtól  (9-12) magyar nyelvet és irodalmat tanítunk. 

NAT2020 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá neve-
lés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; irodalmi kul-
túra, irodalmi ismeretek.  A tanórák kiemelt feladata a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. A tan-
tárgyi koncentrációval kapcsolódunk más tantárgyak műveltségterületeihez is. 

Cél: a műveltségátadás, a tanulói kompetenciák fejlesztése, az értelmi és érzelmi nevelés, a kulturált 
viselkedés és magatartás kialakítása, a teljes személyiségfejlesztés.   

 

Ebből adódó feldatok:  

 

Az oktató feladata, kötelessége, lehetősége, hogy az oktatáspolitikai dokumentumoknak– különösen a 
kimeneti, érettségi vizsgakövetelményeknek – megfelelve, illetve a tanulócsoport ismereteit, képessé-
geit, beállítódását, motivációját szem előtt tartva válogasson a taneszköz kínálta témákból, művekből, 
feladatokból. Tanítását kiegészítheti a tankönyvben nem szereplő szövegekkel, filmekkel, dokumentu-
mokkal, mindazzal, ami segíti a tanulási folyamatot. A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, ha-
nem taneszköz.  

A kooperatív csoportmunkára ajánlott feladatsorokat, oktatói kalauzokat mozaik, illetve szakértői mo-
zaik technikával, gondolatábra, történetpiramis, ötujjas mese, stb. ajánlott feldolgozni.   

Az óra felépítését célszerű a ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás konstruktivista tanulási mo-
dell (R – J – R) szerint felépíteni, mivel az jó keretet ad az egész órai munkának.   

A szemléltetésnek részét képezik az egyéni vagy csoportprezentációk, poszterek. Ezeket mobiltelefon-
nal lefényképezve a diákok jegyzetként is használhatják. 

A bevezető témára tervezett idő megtérül, mivel jelentős információkhoz juthatunk az osztályba járó 
diákok előzetes tudásáról, nyelvi műveltségéről, irodalommal, olvasással kapcsolatos beállítódásáról, 
gondolkodásáról, képességeiről.  

A közös értelmezések folyamatában megkezdődhet a szintre hozás, a nyelvi és az irodalomfogalom 
(fikcionalitás, nyelvi megalkotottság, történetiség, intertextualitás), nyelvtantudás, anyanyelvtanulás, 
irodalomtanulás és irodalomértés közös nevezőinek alapozása.  

A tanóra felépítésekor érdemes a csoporton belül (heterogén csoportok) és csoportok között (homogén 
csoportok) a differenciálásban rejlő lehetőségeket is kihasználni.  
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Jól hasznosul, ha helyesírástanítás és a nyelvi játékok, nyelvi humor, kreativitás az egész évi munkát 
áthatják.  

 
 
 

TÉMAKÖRÖK 

SZÁM TÉMA ÓRA- 
KERET 

TARTALOM 

1. Ismerkedés 2 Ki vagyok? Mi vagyok? Mit szeretnék?  

2. Könyv- és könyvtárhasználat      

     

4 Bevezetés a könyvtárhasználatba (kiscso-
portos)  

Év eleji szintmérés  4 helyesírás, hangos olvasás, íráskészség  - 
váltakozva a könyvtárhasználati órák-
kal  

3. Hogyan tanuljunk? Tanulásmódszertan 10 tanulási módszerek, technikák, tanácsok  

4. A kommunikáció  alapjai,  
szöveg és a kommunikáció 

5 kommunikációs modell, emberi és állati 
kommunikáció, verbális és nonverbális, a 
nyilvános beszéd, kommunikációs helyzet-
gyakorlatok, a tiszta beszéd, légzéstech-
nika, 
(Montág Imre – gyakorlataiból) 

5. Médiaműfajok  8 hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú, 
cikk, kommentár, glossza, olvasói levél, 
napló, stb. 

6. Szövegről szövegre 

Szövegtípusok, szövegértés 

 

14 monologikus, dialogikus, leíró, elbeszélő, 
érvelő szövegek, szóbeli és írásbeli szöve-
gek 
Versek, idézetek,  szólások, közmondások  
értelmezése, szövegértés gyakorlása komp-
lex feladatsorral 

7. Helyesírás    

 

13 A helyesírástanítás folyamatos, a teljes 
tanévet áthatja,  Hf.-ból kiemelve, vagy a 
szövegben lévő mondatból, szószerkezet-
ből kiindulva,  
önálló óraként az AKH12 új helyesírás taní-
tása 

8. A fogalmazás lépései  8 cím, a szöveg felépítése, szerkezete, érve-
lés, a szöveg formálása, szövegalkotás, 
nyelvi-, grammatikai-, stilisztikai csiszo-
lása  

9. A magyar grammatika alapjai –  
a nyelvi szintek   

12 Hangok, szóelemek, szófajok, a mondat, a 
szórend, 

10. Szövegfeldolgozás 9 Homérosz: Íliász, Prometheusz mítosz, né-
hány vers, egy novella, vagy egy kortárs if-
júsági regény feldolgozása 

11. Év végi ismétlés 1 Mit tanultunk ebben a tanévben? Mely té-
mákra, munkákra, művekre emlékszel szí-
vesen? Kilépők írása. 
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FOGALMAK 
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak, szószerkezet (szintagma): alá-
rendelő, mellérendelő mondat, mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; a 
mondat modalitása, mondatfajták; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend  

médiaműfajok, AKH12 új helyesírás, a szöveg tagolása, bevezetés,  tárgyalás, befejezés, alapvető iro-
dalmi műfajok: verses műfajok, eposz, regény, novella, monda, mese stb. 

 

Az értékelés formái a NYEK 9. évfolyamon 
írásbeli és szóbeli feleletek, írásbeli és szóbeli beszámolók, témazáró ellenőrző feladatlap, írásbeli és szó-
beli szövegalkotás, az írásbeli fogalmazások értékelése, kreatív írás, szövegértés, a kommunikációs hely-
zetgyakorlatok oktatói és tanulói értékelése, kiselőadás, tollbamondás, helyesírási feladatlap, tanulói pre-
zentáció, illusztráció készítése, dramatikus játék történetmondás, versmondás stb. 

  

Kimeneteli követelmények: 

 

Diákjaink ismerjék meg a kommunikációs folyamat működését, a tömegkommunikáció eszközeit, és 
média főbb műfajait. Ismerjék fel a médiumok hatáskeltő eszközeit, módszereit, befogadásuk során tud-
janak kritikus magatartást tanúsítani.  

Jussanak elegendő ismerethez, tudják azokat rendszerezni. A különböző kommunikációs helyzeteknek 
megfelelően legyenek képesek egyszerű szövegeket alkotni szóban és írásban. Szerezzenek jártasságot 
szövegelemzésben és a szövegértésben. 

Helyesírási készségük javuljon, fejlődjön. A hangos olvasásuk legyen érthető, kifejező. Igazodjanak el 
a magyar grammatika legalapvetőbb fogalmai között. Élményeiket, gondolataikat tudják szabatosan, 
közérthetően – a művelt köznyelv igényességével – kifejezni.  

A fenti témakörök feldolgozásával az idegen nyelv tanulása váljon tudatosabbá, rendszerezettebbé a 
tanulók számára. 

 

az új helyesírás,  

a tanév során felhasznált szövegek ismerete, és értelmezése,  
a magyar grammatika alapjainak ismerete: hangok, szóelemek, szófajok, a mondat, a szórend, 

 

 
9. évfolyam irodalom 

Heti óraszám: 2 óra 
Éves óraszám: 72 óra 

 

TÉMAKÖRÖK: 
 

Óraszámok: 

 6 
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I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom  
II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 8 

 
 

III. A görög irodalom 
11 
 

 
IV. A római irodalom 

4 
 

 
V. A Biblia mint kulturális kód 

14 
 

 
VI. A középkor irodalma 

11 
 

 
VII. A reneszánsz irodalma 

18 
 

Összesen:  72 
 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

       A) Az irodalom és hatása 

           Karinthy Frigyes: A cirkusz 

 

Örkény István: Ballada a költészet  

hatalmáról 

II. János Pál pápa levele a művészeknek 
(részletek)  

 

       B) Szerzők, művek párbeszéde  

           Aiszóposz: A tücsök és a hangya 

           Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 

           Romhányi József: Tücsökdal  

  

C) Népszerű irodalom. Az irodalom ha-
tárterületei 

 

           Arthur Conan Doyle: Sherlock Hol-
mes- 

           történetek (részletek) 

Irodalom és film  

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

D) Műnemi-műfaji rendszer  

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

A) Az ősi magyar hitvilág 
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Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelké-
pek (részletek)  

Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvi-
lága (Világfa) 

Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: 
Pais Dezső) (részletek) 

Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) 

 

            Irodalom és mozgókép: 

Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 
(részlet) 

B) A görög mitológia   

A világ születése; istenek születése és harca; 
istenek nemzedékei, világkorszakok; az em-
ber teremtése 

Az olimposzi istenek  

A görög mitológia híres történetei (Hermész, 
Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és 
Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótau-
rosz) 

További görög mítoszok: 

Hésziodosz: Istenek születése (részletek) 

Hésziodosz: Munkák és napok (részletek) 

A görög mitológia motívumainak, alakjai-
nak megjelenése későbbi korok irodalmá-
ban 

 

 

C) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)   

III. A görög irodalom 

A) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója Szemelvények az antik görög lírából 

 Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 

Anakreón: Gyűlölöm 

C) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 

Szophoklész: Antigoné  

Szophoklész: Oidipusz király 

Arisztophanész: Lüszisztraté 

IV.  A római irodalom   
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A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 

B) Augustus kora  

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

Horatius: Leuconoénak  

Horatius: Licinius Murenához 

Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Ovidius: Átváltozások 

               Pygmalion 

V.  A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: Szemelvények az Ószövetségből 

Az Ószövetség motívumainak megjelenése 
későbbi korok irodalmi alkotásaiban 

 Teremtéstörténet 

 József 

Mózes második könyvéből részletek: 

 Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 
Tízparancsolat 

b) Tanító könyvek 

 Zsoltárok könyve (23., 42.) 

 Az Ószövetség és a film 

Ridley Scott: Exodus vagy 

Roger Young: Mózes  

(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 

 Az Ószövetség és a képzőművészet 

(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter Bru-
egel, William Blake, Modigliani képei)  

B) Újszövetség (részletek)  

a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: Szemelvények az Újszövetségből 
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 Jézus Krisztus születése, megkeresz-
telése 

Az Újszövetség motívumainak megjele-
nése későbbi korok irodalmi alkotásaiban  

Karinthy: Barabbás  Jézus Krisztus tanításai: Hegyi be-
széd, A magvető példázata 

 Passió-történet  Az Újszövetség és a film 

Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy 
Catharine Hardwicke: A születés (vagy 
más Újszövetség-feldolgozás) 

 Jézus feltámadása 

Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  Az Újszövetség és a képzőművészet 

(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonar-
roti, Tintoretto, Albrecht Dürer, Cara-
vaggio, Munkácsy Mihály) 

 A tékozló fiú  

Pál apostol Szeretethimnusza 

VI.  A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 

a) Epika: Umberto Eco: A rózsa neve  

Szent Erzsébet legendája (részlet)  

Szent Margit legendája (részlet) 

Szent Gellért püspök legendája (részlet) 

Tommaso da Celano: Ének az utolsó íté-
letről 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 

 

Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas 
anyáról 

Ómagyar Mária-siralom 

B) Lovagi és udvari irodalom  

a) Epika  

Anonymus: Gesta Hungarorum (részlet) Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 

 Irodalom és film 

Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog ga-
lopp 

b) Líra   

Walter von der Vogelweide: A hársfaágak 
csendes árnyán 

Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy 
eltűnt minden 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Po-
kol (részletek) 

Irodalom és képzőművészet 
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Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi, 
Auguste Rodin munkái 

D) A középkor világi irodalma  

           vágánsköltészet 

           Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 

Carl Orff: Carmina Burana  

François Villon: A nagy testamentum (rész-
letek) 

Irodalom és színház 

Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella  

VII. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom  

a) Líra Petrarca: Daloskönyv (részletek) 

Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz 

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól  

Janus Pannonius: Mars istenhez békessé-
gért 

Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli mandula-
fáról 

b) Epika  

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella Boccaccio: Dekameron (részletek) 

  

B) A reformáció vallásos irodalma, az 
anyanyelvű kultúra születése 

Irodalom és film 

Eric Till: Luther (részlet) 

a) Bibliafordítások 

           Károli Gáspár Szent Biblia  

            fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 

Sylvester János: Újtestamentum fordítása 
(ajánló vers) 

b) Zsoltárfordítások 

             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

 

c) Heltai Gáspár: Száz fabula (rész-
letek) 

Irodalom és film 

Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél (rajzfil-
mek) (részlet) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek 
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Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljá-
ról (részlet) 

Szemelvények a magyar reformáció iro-
dalmából  

 

 

 

 

 

b) Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy Ár-
girus nevű királyfiról és egy tündér szűz le-
ányról (részletek) 

 A regény születése  

Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 
(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének További Balassi-versek 

További Shakespeare-szonettek 
Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. szo-
nett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  

           Romeo és Júlia 

           vagy  

           Hamlet, dán királyfi 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia  

(vagy más feldolgozás) 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más fel-
dolgozás) 

 

TÉMAKÖR:  I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 

 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való részvétel le-
hetőségei 
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 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai alakzatok a 
hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 

FOGALMAK  

művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, terjesztő, 
másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, monda, elbeszé-
lés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, költői megformáltság, 
történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ 

 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK 

 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

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

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

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

 Az  alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai történetekben és 
eposzokban 

  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra szerepé-
nek felismerése 

 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai és iro-
dalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 

FOGALMAK 

szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, mítosz, mito-
lógia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 

 

TÉMAKÖR: III. A görög irodalom 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján  

– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  

– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, Szimónidész) 
és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 

– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása többféle 
értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,  



218 
 

– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre gyako-
rolt hatásának megismerése 

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

– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben felve-
tett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel drá-
mai jelenet kidolgozásában és előadásában 

– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás megtekintése, 
a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása  

– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,) felisme-
rése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 

FOGALMAK 

eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, hexa-
meter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia, komédia, di-
alógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció, konfliktus, tetőpont, 
megoldás, kar, katarzis 

TÉMAKÖR: IV. A római irodalom  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek, továbbá 
Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 

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

– Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi alapján; a ho-
ratiusi életelvek érvényességének vizsgálata;  

– Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 

– A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

– A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk, intertex-
tualitás); 

FOGALMAK 

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

 

TÉMAKÖR: V. A Biblia mint kulturális kód   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és jelentőségének meg-
értése 
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 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és műfajok 
megismerése 

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

 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti ágakban 

 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, szólások-
ban, témákban, motívumokban 

 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

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

 

FOGALMAK 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, teremtéstörténet, 
pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, evangélium, szinoptikusok, 
napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, apokalipszis 

 

TÉMAKÖR: VI. A középkor irodalma 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak tanulmá-
nyozása 

 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

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

 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 

 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése  

 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése  

 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése  

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

– Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

FOGALMAK  

középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális, vallomás, 
legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet, nyelvemlék, szö-
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vegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, Paradicsom, emberiségköl-
temény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím, oktáva, testamentum, haláltánc, oxi-
moron 

 

TÉMAKÖR: VII. A reneszánsz irodalma 

                                      A,  A humanista irodalom  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak tanulmá-
nyozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Petrarca-szonett megismerése  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos ismereteinek 
elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével  

FOGALMAK 

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

                   B,    A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az iroda-
lomra, a magyar nemzeti tudatra 

                    C, A reformáció világi irodalmából 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) megisme-
rése 

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

 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének megisme-
rése 

 

FOGALMAK 

bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, mese, pél-
dázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

 

                          D, Líra a reformáció korában 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek befogadása, vers-
mondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

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

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

 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

 A szonett formai változása Shakespeare-nél 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban megismert sti-
lisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 

FOGALMAK 

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

 

                       E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet be-
fogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

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

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

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben felvetett 
erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel drámai 
jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás megtekintése, a 
színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

FOGALMAK 

blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, bosszúd-
ráma, lírai tragédia      

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 
Szophoklész: Antigoné  
Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 
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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 

 

MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 
Anakreón: Gyűlölöm azt… 
Catullus: Gyűlölök és szeretek 
Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 
Ómagyar Mária-siralom (részlet) 
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 
Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 
Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

 

10. évfolyam irodalom 

Heti óraszám: 3 óra 

Éves óraszám: 108 

 

Témakörök:  Óraszámok: 
VIII.    A barokk és a rokokó irodalma 7 

 
IX. A felvilágosodás irodalma 34 

A) Az európai felvilágosodás 12 
 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszi-
cizmus és szentimentalizmus 

10 
 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 12 
 

X. A romantika irodalma 12 
 

XI. A magyar romantika irodalma I. 52 
 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából I.  
 

a) Vörösmarty Mihály 15 
 

b) Petőfi Sándor 24 
 

c) Jókai Mór 15 
 

B) Irodalomtudomány a romantika korában 1 

Összesen: 108 
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TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

VIII. A barokk és a rokokó irodalma  
A) Epika 

a) Vitairatok, vallásos értekezések – a 
katolikus megújulás 
Pázmány Péter: Alvinczi Péter 
uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 
eposz 

 

                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
(részletek) 

 

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

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (rész-
letek) 

d) Tudományos élet  
           Apáczai Csere János: 
          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

Apáczai Csere János: Az iskolák felette 
szükséges voltáról (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok   
              Rákóczi-nóta  
              Őszi harmat után 

IX. A felvilágosodás irodalma 
A) Az európai felvilágosodás   

a) Epika 
      Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részle-

tek) 
Montesquieu: Perzsa levelek (részlet) 
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberi 
egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (rész-
let) 
Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet) 
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú Wert-
her szenvedései (részlet) 
Georg Wilhelm Friedrich Herder: Eszmék az 
emberiség történetének filozófiájáról és más 
írások (részlet) 

      Voltaire: Candide (részletek) 
       

b) Színház- és drámatörténet 
       A francia klasszicista dráma  
           Irodalom és színház 
           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Irodalom és színház 
Jean Racine: Phaedra (részlet) 
Pierre Corneille: Cid (részlet) 
Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica 
(részlet) 

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 
(részletek) 

Irodalom és színház 
A német későklasszicista, koraromantikus 
dráma  
Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más 
Schiller-dráma 

c) Líra 
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         Robert Burns: John Anderson William Blake: A tigris 
William Blake: A bárány 
Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji 
dala 
Johann Wolfgang von Goethe: A Tündérki-
rály 

         Robert Burns: Falusi randevú 
 

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

a) Epika   
          Csokonai Vitéz Mihály:  
          Dorottya vagyis a dámák diadalma a fár-

sángon   (részletek) 
           
 

Bessenyei György: Egy tudós társaság iránt 
való jámbor szándék (részlet)  
Kármán József: Fanni hagyományai 
          (részletek) 
Kármán József: A nemzet csinosodása (rész-
let) 
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója (részle-
tek) 

b) Líra   
          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 

(részletek) 
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a tá-
borozáskor 
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom ter-
mészete 
Csokonai Vitéz Mihály: A feredés 
Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni versek 
Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 
oskoláról a Somogyban 
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz 
Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű 
poéta  

           Portré: Csokonai Vitéz Mihály 
 
           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 
           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 
           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó ké-

relem 
            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 

csikóbőrös kulacshoz 
           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

  Csokonai Vitéz Mihály: A Magánosság-
hoz 
C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  
a) Líra 

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

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 
Berzsenyi Dániel: Horác 
Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 
Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz 
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa! 
Kölcsey Ferenc: Bordal 
Kölcsey Ferenc: Csolnakon 
 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barát-
némhoz 

            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 hagyomá-
nyok (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet) 
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            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 
c) Színház és dráma 

            Katona József: Bánk bán  Irodalom és zene 
Erkel Ferenc: Bánk bán 

             
 

Irodalom és tévéjáték 
Kisfaludy Károly: A kérők 
Bohák György: A kérők  

X. A romantika irodalma  
a) Az angolszász romantika  

          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 
          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) Irodalom és film 

Richard Thorpe: Ivanhoe 
 Irodalom és film/tévéjáték 

Jane Austen: Büszkeség és balítélet 
Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 
balítélet 
vagy: más Jane Austen-regény adaptációja 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 
gyilkosság 

           

Edgar Allan Poe: A kút és az inga 
Edgar Allan Poe: A fekete macska 
Edgar Allan Poe: A holló 

b) A francia romantika  
 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 
(részlet) 

Irodalom és film/zene 
Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame vagy 
Gary Trousdale- Kirk Wise: A Notre Dame-i 
toronyőr 
vagy a regény más feldolgozása 
Irodalom és film/zene 
Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy 
Bille August: Nyomorultak  
vagy a regény más feldolgozása 

c) A német romantika  
            Heinrich Heine: Loreley Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 

Heinrich Heine: Memento 

d) Az orosz romantika  
 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 
(részletek) 

Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk dáma 
 

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

XI. A magyar romantika irodalma 
A) Életművek a magyar romantika irodalmából 
a) Vörösmarty Mihály 

 Epika 
 Zalán futása (Első ének, részlet) 

 Líra Magyarország címere 
Virág és pillangó 
Liszt Ferenchez 
Az élő szobor 
Ábránd  

            Szózat 
            Gondolatok a könyvtárban 
            A merengőhöz 
            Az emberek 
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            Előszó Fóti dal 
             A vén cigány 

 Drámai költemény 
            Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor  
 Líra  

            A négyökrös szekér Hortobágyi kocsmárosné 
Isten csodája 
A virágnak megtiltani nem lehet 
Szeget szeggel 
Csokonai 
Megy a juhász szamáron 
Szeptember végén 
Beszél a fákkal a bús őszi szél 
Várady Antalhoz 
Európa csendes, újra csendes 
Pacsirtaszót hallok megint 
Szabadság, szerelem 
 

            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) Úti levelek (részletek) 
            Az apostol (részlet)  

c) Jókai Mór 
 Elbeszélések  

            A tengerszem tündére A megölt ország 
A debreceni kastély 
A magyar Faust 
Két menyegző 

            A huszti beteglátogatók 

 Regények  
            Az arany ember 
             

Irodalom és film 
Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob vagy 
Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy 
Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok 

B) Tudományos élet a romantika korában 
       Erdélyi János: A magyar népdalok (rész-

let) 
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom-
történet a legrégibb időktől a jelenkorig rö-
vid előadásban (részlet) 

 Bajza József: Dramaturgiai és logikai lec-
kék (részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom-
történet (részlet) 

 

TÉMAKÖR: I. A barokk és a rokokó 

    FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak tanulmá-
nyozása 
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 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos ismereteinek 
elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével 

FOGALMAK 

barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat, pátosz, röp-
irat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat 

 

TÉMAKÖR: II. A felvilágosodás irodalma 

                            A, Az európai felvilágosodás 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség, a korstí-
lusok nézőpontjából 

 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai  

 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 

FOGALMAK 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus, utaztató 
regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív poétika, rezonőr, wei-
mari klasszika, drámai költemény  

 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak tanulmá-
nyozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos ismereteinek 
elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és értelmezésével  
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FOGALMAK 

vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok, neológu-
sok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal 

 

 C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

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

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek felismerte-
tése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének feltárása a tár-
sadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és történelemfilozófiai 
kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek befogadása, vers-
mondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

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

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

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban megismert sti-
lisztikai-poétikai fogalmak segítségével 

FOGALMAK 

nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti identitás, 
közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 

 

TÉMAKÖR:  III. A romantika irodalma 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből 

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

 

TÉMAKÖR: IV. A magyar romantika irodalma  

             A, Életművek a magyar romantika irodalmából  

                a, Vörösmarty Mihály 

FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK 

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty Mihály 
életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek felismerte-
tése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásfor-
mák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének feltárása a tár-
sadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és történelemfilozófiai 
kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

FOGALMAK 

rapszódia, drámai költemény 

 

                          b, Petőfi Sándor             

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek szövegre épülő 
ismeretén, értelmezésén, elemzésén 

 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars poetica stb.) 
és műfajainak megismerése 

 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy egész mű 
tanulmányozásán keresztül 

 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 

 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 

 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében 

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

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

FOGALMAK 
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népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai realizmus, láto-
másköltészet, zsenikultusz 

 

                           c, Jókai Mór 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a könyvnyomta-
tás szerepe 

 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

FOGALMAK 

irányregény, utópia, szigetutópia 

                   B, Irodalomtudomány a romantika korában 

FOGALOM 

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 

 

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 

 

MEMORITEREK 

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) 

 

 

9–10. évfolyam magyar nyelvtan 

 

 

 

A 9-10. évfolyam tananyagtartalma:   

 

MAGYAR NYELV 

Törzsanyag 

(óraszám 80%-a) 

 Ajánlott tananyag 

 

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

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

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a kapcso-
lattartás formái 

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és kultúr-
körök 

A médiafüggőség, a virtuális valóság veszélyei 

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium; 
adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a 
nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, 
az új digitális nyelv 

 

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen nyel-
vek 

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

Fonémák más nyelvekben. A magyar fonémák 
összevetése a tanult idegen nyelvek fonémáival 

A hangok hangulata, hangszimbolika 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 
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A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, 
rag) 

A tőtípusok, illetve a toldalékok meghatározása, 
grammatikai funkcióik 

Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása 

A szófajváltás, a többszófajúság 

Rendszermondat, szövegmondat 

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 

alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai 

Az egyszerű mondat: 

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

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

III. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, 
szövegalkotás 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a beszéd-
helyzet 

Szövegszemantika 

A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem szöveg-
szerű elemek (kép, ábra, táblázat, tipográfia) 
kapcsolata 

Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét költé-
szet 

Intertextualitás: a szövegek transzformációi (pl. 
mém) 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi 
séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és 
nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták  

Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos 
levél típusai, önéletrajz, motivációs levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe 
a szöveg értelmezésében 

 

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

A stílus fogalma és hírértéke Mindennapi stilisztikánk: társadalmi elvárások 
és megnyilatkozásaink stílusa 

A stílus kifejező ereje 
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Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, 
szónoki és irodalmi stílus 

Stílusparódia 

Korstílusok, stílusirányzatok 

Az íráskép stilisztikai hatásai  

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása 

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, jelkép-
rendszerek 

 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, 
népies, familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, no-
minális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek 
/metafora, szinesztézia/, érintkezésen nyugvó szó-
képek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek 
/összetett költői kép, allegória, szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) 
köznyelvi és irodalmi szövegekben 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

    9. évfolyam nyelvtan  

 

Témakör neve Javasolt óraszám 
I. Kommunikáció – fogalma, esz-

közei, típusai, tömegkommuniká-
ció, kommunikáció zavarai, digi-
tális kommunikáció, médiaisme-
ret 

14 óra 

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szer-
kezeti jellemzői, a nyelvi elem-
zés, a magyar és az idegen nyel-
vek 

20 óra 

III. A szöveg fogalma, típusai, szö-
vegkohézió, a szövegkompozíció, 
szövegfajták, szövegértés, szö-
vegalkotás, Gyakorlati írásbeliség 
A munka világához tartozó szöve-
gek 

13 óra 

IV. Stilisztika – stílusrétegek, stílus-
hatás, stíluseszközök, szóképek, 
alakzatok 

4 óra 

V. Könyvtárhasználat,  
VI. Helyesírás és szótárhasználat 

14 óra 
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Szabadon felhasználható órák – az intéz-
mény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, 
elmélyítésre, tehetséggondozásra évfolya-
monként 7-7 óra 

7 óra 

Összes óraszám:  72 óra 
 

10. évfolyam nyelvtan 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 
I. Kommunikáció – fogalma, esz-

közei, típusai, tömegkommuniká-
ció, kommunikáció zavarai, digi-
tális kommunikáció, médiaisme-
ret 

4 óra 

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szer-
kezeti jellemzői, a nyelvi elem-
zés, a magyar és az idegen nyel-
vek 

4 óra 

III. A szöveg fogalma, típusai, szö-
vegkohézió, a szövegkompozíció, 
szövegfajták, szövegértés, szö-
vegalkotás, Gyakorlati írásbeliség 
A munka világához tartozó szöve-
gek 

IV. Retorika, beszédfajták, beszéd 
felépítése, érvelés 

10 óra 
 
 
 
 
 
17 óra 

V. Stilisztika – stílusrétegek, stílus-
hatás, stíluseszközök, szóképek, 
alakzatok 

20 óra 

VI. Könyvtárhasználat,  
VII. Helyesírás és szótárhasználat 

4 óra 
6 óra 

Szabadon felhasználható órák – az intéz-
mény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, 
elmélyítésre, tehetséggondozásra évfolya-
monként 7-7 óra 

7 óra 

Összes óraszám:  72 
 

MAGYAR NYELV 
 

TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 
                                                                   Javasolt óraszám: 20 óra  
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 
− A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 
− A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 
− A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 
− Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 
− Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  
− Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 
− A kommunikáció tényezői 
− A kommunikációs célok és funkciók 
− A kommunikáció jelei 
− A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 
− A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 
− A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, 

nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés                                                                               

 

Fogalmak 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a vi-
lágról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai 
finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, tér-
köz, emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szö-
vegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egy-
szerű szerződés, önéletrajz stb. 

 

 

 

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

Javasolt óraszám: 20 óra  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 
− A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 
− Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 
− Kreatív nyelvi fejlesztés 
− A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 
− A szavak és osztályozásuk 
− A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 
− A szószerkezetek  
− A mondatrészek 
− A mondatok csoportosítása 
− Szórend és jelentés  
− Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 
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Fogalmak 
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási 
szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek: alany, ál-
lítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű 
mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései 

 

 

TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; szö-
vegértés, szövegalkotás 

Javasolt óraszám: 26 óra  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése 
− A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 
− A szövegelemző képességek fejlesztése 
− A szöveg fogalma, jellemzői 
− A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői 
− A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 
− A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 
− Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 
− Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

− A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 
− A helyesírási készség fejlesztése 
− Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 
− A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 
− Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 
− Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 
− A magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 
− Az esszé 

 

 

 

Fogalmak 

szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; szövegkohézió 
(témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); szövegpragmatika (szövegvilág, 
nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, 
névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szö-
vegek: előadás, megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé 
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TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok Javasolt 
óraszám: 24 óra  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A stílus szerepének tudatosítása 
− A stiláris különbségek felfedeztetése 
− Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 
− A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 
− A stílusérték 
− A stílushatás 
− Stílusgyakorlatok 

− A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 
− Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 
− A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 
− A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés tudatosítása 
− A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének megfigye-

lése, értelmezése 
− Szótárhasználat fejlesztése 
− A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 
− A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 
− A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 
− Motivált és motiválatlan jelentés  
− A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 
− A mondat- és szövegjelentés 

Fogalmak 
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és állandó); 
stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi); stílushatás; néhány 
gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentés-
mező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválat-
lan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon ér-
telmű szó, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés 

 

 

 

                                                             11-12. évfolyam  

 

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

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

felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók kompetenciáit. Kiemelt feladat a szöveg-

értés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. 

Fontos cél, hogy ismereteik és képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az 

emelt szintű érettségire. A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- vagy 
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kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a hagyományos, papíralapú, illetve a 

világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott kommunikációs helyzetet, s 

arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek legyenek az összetett szövegek elsődleges 

jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, 

illetve az adott kommunikációs helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel 

vagy cáfolatokkal igazolni nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szö-

vegalkotás alapvető követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).  

A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar irodalomtörténet 

korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi folyamatokkal összekapcsolni. Lássák 

meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi, esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben ta-

lálható válaszokat ezekre a kérdésekre. Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren 

átívelő párbeszédét, a magyar irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom 

történetében. Váljanak képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az 

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

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

európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi kérdésekkel. 

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

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

művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a Kárpát-medencei irodalomban 

felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a tanu-

lók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. Nemzeti 

és személyes identitásuk kialakulásában, szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk 

ismerete a tanulók segítségére van.  

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

–, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a továbbtanulásra. 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

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

állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek birtokában képe-

sek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a műfaji és a stilisztikai kö-

vetelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg esetében – a helyesírási szabályok-

nak.  

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

járási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, mondatszerkesztési) sajátossá-

gai közül ismerjenek fel néhányat. 
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● Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok tipikus szó-

használatát, nyelvi sajátosságait. 

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

nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló bizonyítékokat. Tud-

ják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban keletkezett kiemelkedő je-

lentőségű nyelvemlékeinket. 

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

lók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus szövegépítést, a 

magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat, szállóigéket. 

● Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és -törté-

neti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket értelmezzenek. 

Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű értelmezésére, elemzé-

sére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő – összevetésére. Elvárt cél, hogy 

elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy értekezésben tudják kifejteni. 

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

csét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi alkotás adaptációja 

önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció összevetésével mindkét művet képesek 

legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést érzékelni. 

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

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

alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet kapjanak. Cél, hogy is-

merjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már lezárt életművel bíró alkotóit, a két 

évszázad stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.  

 

 

11. évfolyam irodalom 

Heti óraszám: 3 óra 

Éves óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR NEVE Óraszám 
I. A klasszikus modernség irodalma 56 

 
A) A nyugat-európai irodalom 5 

 
B) Az orosz irodalom 

 
5 
 

C) A klasszikus modernizmus líra alkotói, alkotásai 3 
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D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában  
1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából  
a) Arany János 15 

 
b) Mikszáth Kálmán 9 

 
2. Színház- és drámatörténet 10 

 
3. Szemelvények a XIX. század második felének és a századforduló-

nak a  magyar irodalmából 
9 

 
II. A magyar irodalom a XX. században 52 

 
A) Életművek a XX. század magyar irodalmából  
a) Herczeg Ferenc  5 

 
b) Ady Endre 12 

 
c) Babits Mihály  10 

 
d) Kosztolányi Dezső 8 

 
B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  
a) Móricz Zsigmond 5 

 
b) Wass Albert 4 

 
C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I.  

           Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  
Juhász Gyula 6 

 Tóth Árpád 
Karinthy Frigyes 

 
2 

Összesen: 108 
 

 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

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

 Charles Dickens: Twist Olivér 
a) Honoré de Balzac: Goriot apó 

(részletek) vagy 
                  Stendhal: Vörös és fekete   
                  (részletek)             

Irodalom és film  
Gustave Flaubert: Bovaryné vagy 
Tim Fywell: Bovaryné 
(vagy más feldolgozás) 

 Guy de Maupassant: Gömböc és más törté-
netek 
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b) Színház- és drámatörténet: 
                 Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy   
                 Nóra (Babaotthon) 

 

B) Az orosz irodalom 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 
                   köpönyeg            

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr 

b) Fjodor Mihajlovics Dosztojevsz-
kij:  

                   Bűn és bűnhődés (részletek) 

 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan  
                  Iljics halála   

Irodalom és film 
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina 
vagy 
Joe Wright: Anna Karenina 
(vagy a regény más feldolgozása) 

d) Színház- és drámatörténet: 
                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály  
                 vagy Ványa bácsi 
 

Irodalom és színház 
Anton Pavlovics Csehov: Három nővér 
(valamelyik színházi adaptációja) 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 
a) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó Egy dög 
Kapcsolatok                    Az albatrosz  

b) Paul Verlaine  
                   Őszi chanson Holdfény 
                   Költészettan 

c) Arthur Rimbaud  
                   A magánhangzók szonettje 
                    

Kenyérlesők 
A részeg hajó (részlet) 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 
1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 
a) Arany János  
 Epika Toldi szerelme (részletek) 

Buda halála (részletek) A nagyidai cigányok 
(részletek)  
A walesi bárdok 
Tetemre hívás 
Híd-avatás  
Tengeri-hántás  

              Toldi estéje 
 Balladák 

              Ágnes asszony 
              V. László 
              Vörös Rébék 

 Líra  
             Fiamnak Visszatekintés 

Széchenyi emlékezete  
Az örök zsidó 
Őszikék  
Tamburás öreg úr 
Sejtelem 
A tölgyek alatt  

             Letészem a lantot 
             Kertben 
             Epilógus 
             Kozmopolita költészet 
             Mindvégig 

b) Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi özvegysége 
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            Az a fekete folt Hova lett Gál Magda 
Szegény Gélyi János lovai             Bede Anna tartozása 

            A bágyi csoda 
            Beszterce ostroma 

Irodalom és tévéjáték 
Zsurzs Éva: A fekete város (részlet) 

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

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

a) Tompa Mihály  
            A gólyához Népdal 

             A madár, fiaihoz 
b) Gárdonyi Géza  

            Az én falum (részletek) Az Isten rabjai (részlet) 
            A láthatatlan ember (részlet) 

c) Vajda János  
           Húsz év múlva A virrasztók 

Az üstökös 
 Reviczky Gyula 

            
            

Magamról 
Schopenhauer olvasása közben 

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

            Az élet kapuja A hét sváb (részlet) 
            Fekete szüret a Badacsonyon 
            Színház- és drámatörténet: 
            Bizánc  

Irodalom és színház 
Kék róka (részlet) 

b) Ady Endre A Tisza-parton 
Lédával a bálban 
Vér és arany 
Sem utódja, sem boldog őse… 
Az eltévedt lovas 
Elbocsátó szép üzenet       
Sípja régi babonának  
Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
Ember az embertelenségben 
A Hortobágy poétája 
Párisban járt az Ősz 

      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 A Danaidák 

Húsvét előtt  
Örök kék ég a felhők mögött (részlet) 
Ádáz kutyám 
A gazda bekeriti házát 
Csak posta voltál 
Balázsolás 

A lírikus epilógja 
Esti kérdés 
Jobb és bal 
Mint különös hírmondó… 
Ősz és tavasz közt 
Jónás könyve; Jónás imája 
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A gólyakalifa (részlet)  
Cigány a siralomházban 

d) Kosztolányi Dezső 
A szegény kisgyermek panaszai 
(részletek: Mint aki a sínek közé 
esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi 
képe) 

Számadás 
Vörös hervadás 
Októberi táj 
Marcus Aurelius 
Esti Kornél éneke 
 

            Boldog, szomorú dal 
            Őszi reggeli 
            Halotti beszéd 

Hajnali részegség 
Édes Anna Irodalom és film 

Kosztolányi Dezső: Pacsirta 
Ranódy László: Pacsirta 

 
Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, 
melyben egy közönséges villamosút-
ról ad megrázó leírást, – s elbúcsúzik 
az olvasótól 

Esti Kornél kalandjai…; Az utolsó felolva-
sás 
A fürdés 
A kulcs 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  
a) Móricz Zsigmond 
     Tragédia Judith és Eszter 

Barbárok 
Tündérkert (részlet) 

                 Úri muri 

b) Wass Albert  
Adjátok vissza a hegyeimet! Irodalom és film 

Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! 
Üzenet haza A funtineli boszorkány (részlet) 

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

Tiszai csönd Halotti beszéd 
Anna örök Utolsó vacsora 

Szerelem 
b) Tóth Árpád  

Esti sugárkoszorú Kisvendéglőben 
Elégia egy rekettyebokorhoz 
Jó éjszakát 
Álarcosan 

Lélektől lélekig 
Isten oltó-kése 

           c) Karinthy Frigyes  
                   Így írtok ti (részletek) Tanár úr, kérem (részletek) 

Utazás a koponyám körül (részlet) 
Előszó 

                  Találkozás egy fiatalemberrel 

      
      

Szerb Antal 
Budapesti kalauz marslakók számára 
Utas és holdvilág (részlet) 

 

TÉMAKÖR:   I. A klasszikus modernség irodalma (A,B,C,D) 
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                      A.   A realizmus a nyugat-európai irodalomban 

 

                    B.   A realizmus az orosz irodalomban 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  (A.+B.) 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 
 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása 
 A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak megértése az 

epikus és drámai művek elemzése alapján 
 A XIX. század néhány jellemző epikus  műfajának és irányzatának áttekintése 
 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével 
 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése 
 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi világirodalom 

kiemelkedő alkotásaiban 
 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése 
 

FOGALMAK 

klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus, visszate-
kintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma 

 

                                    C.  A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A  klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak megismerése  
– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása 
– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak megfi-

gyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek számbavétele 
– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak tudatosításá-

val, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók) 
Fogalmak 

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

 

 

D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 
 

a) Arany János 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése alapján 
 Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; visszatekintés és ön-

értékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és válaszlehetőségek)  
 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a műfaji sa-

játosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése 
 A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása a kijelölt és választott szövegek 

segítségével 
 A  kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus költészetében 
 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak, nagykőrösi évek, 

Őszikék) 
 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása  
 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek megismerése  
 Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése 
 

FOGALMAK 

ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus 

 

                                     b, Mikszáth Kálmán 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 
 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása 
 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a könyv-

nyomtatás szerepének tanulmányozása 
 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában 
 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata Mikszáth 

regényeiben és novelláiban 
 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése 
 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása  
 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata Mikszáth 

műveiben 
 

FOGALMAK 

 különc, donquijoteizmus 

 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása 
 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése 
 A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Faust-történet 
 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása 



246 
 

 Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a történel-
met?, Van-e fejlődés a történelemben?) 

 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben 
FOGALMAK 

emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti színek, keret-
színek, falanszter  

 

 

3. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából 
Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula 

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése 
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző beszéd-

módok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  
 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 
 

Fogalmak 

nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal 

 

 

TÉMAKÖR:  II. A magyar irodalom a XX. században (A,B, C) 

 

                              A, Életművek a XX. század magyar irodalmából 

 

a, Herczeg Ferenc 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek elemzésével 
 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése 
  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek felismerte-

tése  
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc művei-

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

kérdések és válaszok értelmezése 
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 
 

Fogalmak 
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Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű 

 

b, Ady Endre 

                           

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet, pénz, 
háború, stb.) és versformái 

 Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk tükrében 
 A szimbólumok újszerű használata az életműben 
 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése 
 Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének megisme-

rése 
 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból 
 Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői pálya alaku-

lásával 
 A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének tanulmányozása 
 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése 
 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása  
 

FOGALMAK 

szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus vagy bimet-
rikus verselés 

  c, Babits Mihály 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése 
 Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét kérdései és 

felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása 
 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének tanul-

mányozásával 
 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei 
 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a közéleti sze-

mélyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége 
 

FOGALMAK 

filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia 

 

                          d, Kosztolányi Dezső 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
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 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek elemzésével 
 Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés, értékszembesí-

tés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása 
 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának tanulmányo-

zása által 
 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése, értelmezése 
 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában  
 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben 
 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye, szerepe 

a Nyugat első nemzedékében) 
 

FOGALMAK 

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

 

B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 

 

a, Móricz Zsigmond 

b, Wass Albert 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/  

 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség átalakulásának, az 
irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata 

 A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az elbeszélés-
elmélet alapfogalmainak segítségével 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek felismerte-
tése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése 
 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásfor-

mák felismerése, értelmezése 
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi, szellemtörténeti hátte-

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

kérdések és válaszok értelmezése 
 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben 
 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása 
 

FOGALMAK 

naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

                               

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

                         

 a, Juhász Gyula,   
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b, Tóth Árpád 

c, Karinthy Frigyes 

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a)+b)+c)/  

 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata 
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, 

egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában szólal-
hat meg 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző beszéd-
módok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése  
 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 
 

Fogalmak   

A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)             
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály 
vagy Ványa bácsi 
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  
Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy 
Romulus 
Arany János: Toldi estéje 
Madách Imre: Az ember tragédiája 
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 
Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 
Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

 

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) 
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12. évfolyam irodalom 

Heti óraszám: 3 óra 

Éves óraszám: 90 

 

III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) 
irodalma 

17 
 

A) Avantgárd mozgalmak  3 
 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 3 
 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 
 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 4 
 

E) A posztmodern világirodalom 3 
 

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 55 
 

A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II.  
         József Attila 14 

 
B) Portrék a XX. század magyar irodalmából I.  
a, Örkény István (a drámával együtt: 2+2=4) 4 

 
b, Szabó Magda (a drámával együtt: 2+1=3) 4 

 
c, Kányádi Sándor 3 

 
C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.            

a) Metszetek: egyéni utakon   
Szabó Dezső 2 

 
Krúdy Gyula 2 

 
                  Weöres Sándor 2 

 
b) Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 4 
 

                  Radnóti Miklós 6 
 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 6 
                       Dsida Jenő 

                      Reményik Sándor 
                      Áprily Lajos 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 
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   Nagy László  
e) Metszet a tárgyias irodalomból  2 

    Pilinszky János 
f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

Illyés Gyula 
D) Színház- és drámatörténet  

            Örkény István 
 

2 
 

            Szabó Magda 1 
 

     III. A XX. századi történelem az irodalomban 8 
a) Trianon 2 

 
b) Világháborúk 1 
c) Holokauszt 2 

 
d) Kommunista diktatúra 1 

 
e) 1956 2 

IV. Kortárs magyar irodalom 10 

Összesen: 90 
 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

III. A modernizmus irodalma 
A) Avantgárd mozgalmak 

a) Guillaume Apollinaire: A meg-
sebzett galamb és a szökőkút 

Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb 
avantgárd irányzatok; 
Filippo Tommaso Marinetti: Óda egy ver-
senyautomobilhoz 

b) Kassák Lajos: A ló meghal a ma-
darak kirepülnek (részlet) 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 
a) Thomas Stearns Eliot: A három-

királyok utazása (részlet) 
Thomas Stearns Eliot: Macskák (részlet) 

 Gottfried Benn: Kék óra 
 Federico García Lorca: Alvajáró románc, 

Kis bécsi valcer 
C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Franz Kafka: Az átváltozás Franz Kafka: A per (részletek) 
b) Thomas Mann: Tonio Kröger 

vagy Mario és a varázsló 
Irodalom és tévésorozat: 
Mihail Afanaszjevics Bulgakov -Vladimir 
Bortko: A Mester és Margarita  
(Vagy másik regényfeldolgozás) 
Bulgakov: A Mester és Margarita 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 
                 Irodalom és színház 
                 Bertolt Brecht: Koldusopera         
                 vagy Kurázsi mama 
                  

Irodalom és film 
Arthur Miller: Az ügynök halála  
Volker Schlöndorff: Az ügynök halála 
(vagy más feldolgozás) 
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                 Samuel Barclay Beckett: Godot-  
                 ra várva     
                 vagy  
                 Friedrich Dürrenmatt: A  
                 fizikusok vagy A nagy Romulus 

 

E) A posztmodern világirodalom 
a) Bohumil Hrabal: Sörgyári capric-

cio (részletek) 
Irodalom és film 
Jiří Menzel: Sörgyári capriccio 

b) Gabriel García Márquez: Száz év  
                  magány (részletek) 

Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár 
Julio Cortázar: Összefüggő parkok 

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

Nem én kiáltok Szegényember balladája 
Medáliák (részlet)  
Istenem 
Tiszta szívvel 
Áldalak búval, vigalommal 
Tedd a kezed 
Téli éjszaka 
Eszmélet 
Levegőt!  
Kész a leltár 
Gyermekké tettél 
Születésnapomra  
Nagyon fáj            
(Talán eltünök hirtelen…) 
(Íme, hát megleltem hazámat…) 

Reménytelenül 
            Holt vidék 

Óda 
Flóra 
Kései sirató 
A Dunánál 
Tudod, hogy nincs bocsánat 

            Nem emel föl 
           (Karóval jöttél…) 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  
a) Örkény István  

Egyperces novellák (részletek)  
b) Szabó Magda  

Az ajtó Irodalom és film 
Szabó István: Az ajtó 

c) Kányádi Sándor 
Fekete- piros Dél keresztje alatt 

Csángó passió 
Hiúság 
Kuplé a vörös villamosról 

Halottak napja Bécsben 
Sörény és koponya (részlet) 
Valaki jár a fák hegyén 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából  
a) Metszetek: egyéni utakon  

Krúdy Gyula  
                 Szindbád – A hídon – Negyedik  
                  út vagy Szindbád útja a halálnál 
– Ötödik út  

Irodalom és film 
Huszárik Zoltán: Szindbád 

Szabó Dezső  
Feltámadás Makucskán Az elsodort falu (részletek) 

                 Weöres Sándor 
                 Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,  Psyché (részletek) 
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                 127.) 
b) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 
                  Semmiért Egészen Kalibán 

Dsuang Dszi álma 
Különbéke 
Tücsökzene (részletek) 

                  Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  
                  Járkálj csak, halálraítélt!  Első ecloga 

Tétova óda 
Nem bírta hát…  
Levél a hitveshez 
Töredék 
A la recherche 

                  Hetedik ecloga 
Erőltetett menet 
Razglednicák 
 

 Márai Sándor: 
 Szindbád hazamegy (részlet) 

Halotti beszéd 
 Ottlik Géza 

 Iskola a határon (részlet) 
Buda (részlet) 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 
Dsida Jenő  
Nagycsütörtök Psalmus Hungaricus (részletek) 
Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor  
Halotti beszéd a hulló leveleknek Ahogy lehet 
Eredj, ha tudsz (részlet) 

Áprily Lajos  
 Tavasz a házsongárdi temetőben Holló-ének 

Kolozsvári éjjel  Március 
 Kós Károly 

 Varjú-nemzetség (részlet) 
 Nyirő József 
 Madéfalvi veszedelem (részlet) 

Gion Nándor 
 A kárókatonák még nem jöttek vissza 
 Kovács Vilmos 
 Holnap is élünk 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 
Nagy László Gyöngyszoknya (részlet) 

Himnusz Minden időben  
Csodafiú szarvas 
Tűz 

Ki viszi át a Szerelmet 
 Adjon az Isten 
 

e) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 
Pilinszky János 
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 Halak a hálóban Harbach 1944 
Agonia christiana 
Nagyvárosi ikonok 

 Apokrif 
                    Négysoros 

 Nemes Nagy Ágnes 
A fák 
Kiáltva 
Ekhnáton éjszakája 

 Mándy Iván 
 Irodalom és film 

Mándy Iván: Régi idők focija 
Sándor Pál: Régi idők focija 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 
Illyés Gyula 
Puszták népe (részlet) 

Sinka István 

Fekete bojtár vallomásai (részlet) 
Csoóri Sándor 
Tudósítás a toronyból (részlet) 
Anyám fekete rózsa 
Anyám szavai 

 Metszetek a magyar posztmodern irodalom-
ból 

 Tandori Dezső 
 Horror 

Töredék Hamletnek 
Táj két figurával 
Egy talált tárgy megtisztítása 

 Hajnóczy Péter 
 A fűtő (részletek) 

M (részletek) 
A halál kilovagolt Perzsiából (részletek) 

 Esterházy Péter 
 Termelési kisssregény (részlet) 

Harmonia caelestis (részlet) 
D) Színház- és drámatörténet 
a) Örkény István: Tóték Irodalom és film 

Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! 
 Németh László: A két Bolyai (részlet) 

b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap 
(részlet) 

Szabó Magda: A macskák szerdája 

 Sütő András: Advent a Hargitán 
 Csurka István: Házmestersirató 
 Gyurkovics Tibor: Nagyvizit 

V. A XX. századi történelem az irodalomban 
a) Trianon 
 Juhász Gyula: Trianon  Babits Mihály: A repülő falu 

 Vérző Magyarország (Szerk.:  
            Kosztolányi Dezső) 

 Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok 
(részlet) 
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Lyka Károly: Magyar művészet – 
magyar határok (részlet) 

 Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás 

b) Világháborúk  
 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… 

        
Magyar katonák dala 
Alexis levele Alexandrához 
Polcz Alaine: Asszony a fronton 

c)  Holokauszt  
 Szép Ernő: Emberszag (részlet) Irodalom és film 

Török Ferenc: 1945 
 Tadeusz Borowski: Kővilág  Irodalom és film 

Roberto Benigni: Az élet szép 
 Irodalom és film 

Kertész Imre: Sorstalanság  
Koltai Lajos: Sorstalanság 

d) Kommunista diktatúra  
 Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnok-

ságról vagy 
            George Orwell: 1984 (részletek) 

Irodalom és film 
Bacsó Péter: A tanú 
Bereményi Géza: Eldorádó 

Faludy György: Kihallgatás 
Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin: Gulág 
szigetcsoport (részlet) 
Irodalom és film 
Michael Radford: 1984 

e) 1956  
 Nagy Gáspár 

           Öröknyár: elmúltam 9 éves 
           A Fiú naplójából 

Irodalom és film 
Gothár Péter: Megáll az idő 
Irodalom és film 
Szilágyi Andor: Mansfeld 
Albert Camus: A magyarok vére (részlet) 

 Márai Sándor: Mennyből az angyal 
vagy Halotti beszéd 

 

VI. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 
Az oktató által szabadon választott írók, művek 
 

 

I. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma (A,B,C,D,E) 

 

                   A. Avantgárd mozgalmak 

                    B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

                    D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

               E. A posztmodern világirodalom 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A,B,C,D, E) 
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 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése 
 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben  
 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és irodalmi 

irányzatainak tanulmányozása 
 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk feltérképezése 
 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének vizsgálata.  
 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének megismerése 
 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése  
 Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek értelmezése 
 A XX. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek, műrészle-

tek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvi-
tatása.  Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a 
választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a posztmodern 
változó meghatározásai 

 

FOGALMAK 

dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd; futurizmus, 
dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései modernség, objektív 
költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma, mítoszregény, posztmodern  

 

 

II.  A magyar irodalom a XX. században II.  

 

                  A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.  

                      József Attila 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból származó törzs-
anyagban megnevezett vers elemzésével 

 József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység, lélekábrá-
zolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői eszközeinek ta-
nulmányozása 

 Annak vizsgálata, hogy az  életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a pályaképpel és a 
kor társadalmi-történelmi viszonyokkal 

 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai 
 József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai összetettségének 

vizsgálata 
 József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai kortársaival) 
 Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi recepciójának tanul-

mányozása 
 

FOGALMAK 
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tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító vers, dialogi-
záló versbeszéd 

 

 

                   B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II. 

                               a, Örkény István  

                               b, Szabó Magda  

                               c, Kányádi Sándor 

 

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

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, 

egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában szólal-
hat meg 

 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának megvilágítása lí-
rai, epikai, drámai alkotásokban  

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

groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, önélet-
rajziság 

 

C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II. 

 

a, Metszetek: egyéni utakon: Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor 

b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói: Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós 

c, Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból: Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily 
Lajos 

d, Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából: Nagy László 

e,  Metszet a tárgyias irodalomból : Pilinszky János 

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (C- a,+b,+c,+d,+e,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, 

egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában szólal-
hat meg. 

 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása Radnóti költé-
szetében 

 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván irodalomban 
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 Az erkölcs, hit, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban  
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző beszéd-

módok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  
 A líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása  
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 
 

Fogalmak 

életrajzi ihletettség,  kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, ,,Fényes szel-
lők nemzedéke”; tárgyias irodalom 

 

 D, Színház- és drámatörténet : Örkény István, Szabó Magda  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése, közös 
elemzése 

 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal  
 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével kapcsolatban  
 A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok felismerése, 

megfogalmazása, megértése 
 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése 
FOGALMAK:  totalitárius, történelmi dráma  

 

 III. A  XX. századi történelem az irodalomban 

 

 a, Trianon  

 b, Világháborúk 

 c, Holokauszt 

d, Kommunista diktatúra 

e, 1956 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek (a,+b,+c,+d,+e,) 

 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 
 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban 
 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák felisme-

rése, megvitatása 
 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek retorikai 

funkcióinak azonosítása 
 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése 

 

IV. Kortárs magyar irodalom 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az oktató szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből. 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

Örkény István: Tóték 
Szabó Magda: Az ajtó 

 

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 

 

 

Magyar nyelv 

A 11-12. évfolyam tananyagtartalma:   

 

Magyar Nyelv 
Törzsanyag 

 (óraszám 80%-a) 

Ajánlott témák  

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

A retorika és kommunikáció, a retorika fo-
galma 

Retorika az ókorban 

Retorika a középkorban 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki be-
széd retorikai eszközei és esztétikai hatása 

A szójáték és a retorika 

 

A retorikai szövegek felépítése és elkészítésé-
nek lépései  

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, tör-
vényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és jellem-
zőik 

Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok 
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Az érvelés módszere Digitális eszközök, grafikus szerkesztők haszná-
lata a retorikai szövegek alkotásában. 

Az előadás szemléltetésének módjai (bemutatás, 
prezentáció). 

 

 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 

A kulturált vita szabályai  

A befolyásolás módszerei 

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, együttműködési 
elv 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás so-
rán 

 A pragmatika mint a nyelvre irányuló funkci-
onális nézőpont 
Kommunikáció és pragmatika 
 

A társalgás udvariassági formái 

A beszédaktus 

Az együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, 
viszony, mód) 

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó 
rendszer 

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban, 
gondolkodásunk alakításában 

 

A nyelv szerepe a memória alakításában 

A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megisme-
rés 

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok  

 

IV.  Szótárhasználat 

V.  Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek  

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei A 19. század versengő elméletei, az utóbbi évti-
zedek törekvései a származási modellek felül-
vizsgálatára („család” és „fa” metaforák kritikája, 
újabb régészeti és genetikai adatok, stb.) 

A nyelvhasonlítás korszerű formái 

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban 

A magyar nyelvtörténet korszakai 

Nyelvemlékek 

A szókészlet változása a magyar nyelv történe-
tében 

Nyelvújítás 

VI. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma  

Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi 
változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek 
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Anyanyelvünk rétegződése II.- A nyelvjárások 
és a nyelvi norma 

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma elté-
rései  

 Nyelvünk helyzete a határon túl 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 

VII. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

12. évfolyam 
MAGYAR NYELV  

Témakör neve Javasolt óraszám 

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 4 

 

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédak-
tus, együttműködési elv 

2 

 

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 2 

 

IV. Szótárhasználat 1 

 

V. Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvem-
lékek 

3 

 

VI. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma 2 

 

VII. Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés 13 

 

Szabadon felhasználható óra – az intézmény saját döntése alapján, felzárkózta-
tásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra  

3 

                                                                                    Összes óraszám: 31 

 

                                                                                  MAGYAR NYELV 

TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival 
összefüggő nyilvános megszólalásokban 

− A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése 
− Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási képessé-

gek fejlesztése 
− A szónok tulajdonságai, feladatai 
− A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszóla-

lásig 
− Az érv, érvelés, cáfolat megértése 
− Az érvelési hibák felfedeztetése 
− A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása 
− Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása 

Fogalmak 

retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és mai be-
szédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 

 

TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, együttmű-
ködési elv 

 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 
− A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő célok el-

érésére nyelvi eszközökkel 
− A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

Fogalmak 

megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció, illokúció, 
perlokúció); deixis; együttműködési elv 

 

 

TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint 

változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban 
− a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 
− a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése 
−  a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs forradalmai; 

a nyelv és a kultúra viszonya 
− nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása 
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Fogalmak 

Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok, korlátozott 
és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 

 

TÉMAKÖR: Szótárhasználat 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
- a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése, tanulmányozása: értel-

mező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár, helyesírási szótár, szlengszótár, 
nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár, írói szótárak, tájszótár 

Fogalmak 

értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár 

 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek 

 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése 
− A magyar nyelv rokonságának megismerése 
− Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban 
− Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és művelődéstörténeti pár-

huzamosságok és összefüggések felfedeztetésével 
− Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése  
− Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata 
− A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása 
− A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése 
− A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái 
− A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 
− A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi apátság 

alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom 
− A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása 

Fogalmak 

nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar, középmagyar 
kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen 
szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet 

 

TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk hely-
zete a határon túl  
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása 
−  A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése 
− A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése 
− A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata 

Fogalmak 
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; vízszintes 
és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, szaknyelv, hobbi-
nyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség; nemzetiségi nyelvek 

 

 

TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A rendszerező képesség fejlesztése 
− Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő tételváz-

latok összeállítása 
− A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek rendszerezése 

Fogalmak 
Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése 
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1.5. FÖLDRAJZ 

10. évfolyam 

 

Heti óraszám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 

Az éves órakeret felosztása: 

 

Témakör neve Összóraszám 
 Követelmények, éves tematika ismertetése, év eleji is-

métlés 
1 

I. Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 13 
II. A kőzetburok 16 
III. A légkör 12 
IV. A vízburok 12 
V. A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 17 
 Év végi rendszerezés 1 
 Összesen 72 óra 

 

TÉMAKÖR: I. Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

ÓRASZÁM: 13 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 Naprendszer-
ben; 

– ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, összefüg-
géseit; 

– 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 
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– A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint a segítsé-
gükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló és szintetizáló, vala-
mint 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 kész-
ségek fejlesztése 

– A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és műholdfel-
vételek alkalmazásával 

– A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése 

– A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás fejlesz-
tése 

– 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 gondol-
kodás fejlesztése 

– A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az értékelő gon-
dolkodás 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 jellemvonásai-
nak 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, helymeghatá-
rozás, helyi idő, zónaidő, időzóna 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok alapján gra-
fikus 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 tanul-
mányozása 

– 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 
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– A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) időszámítási feladatok 
megoldása 

– Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására 

 

TÉMAKÖR: II. A kőzetburok 

ÓRASZÁM: 16 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 idő-
beli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket; 

– érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége, terhelhetősége közti 
összefüggéseket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, vulkanizmus, 
hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a kőzetlemezmozgások lokális és az 
adott helyen túlmutató globális hatásait; 

– felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és mindennapi 
életben való hasznosítására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló és szinte-
tizáló gondolkodás fejlesztése 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével a földrajzi 
térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos, fenntarthatóságra törekvő maga-
tartás fejlesztése 

– A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az ábraelemző ké-
pesség, a logikus gondolkodás fejlesztése 

– A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató forrásszöve-
gek feldolgozásával a szövegértési és elemző képesség, valamint a mérlegelő gondolkodás és vélemény-
alkotás fejlesztése 

– A Föld felépítésének törvényszerűségei 

– Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés), össze-
függéseik 

– 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 bányá-
szott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei 
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FOGALMAK 

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés, vulkaniz-
mus, 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- hegy-
ségrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer; Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv 

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 csoporto-
sítása 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 lemeztekto-
nikával kapcsolatban 

– Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek megtekintése és a 
tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése 

 

TÉMAKÖR: III. A légkör 

ÓRASZÁM: 12 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 változá-
sok mindennapi életre gyakorolt hatását; 

– megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a lokálisan 
ható légszennyező folyamatok globális következményeit. 
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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 kom-
petencia fejlesztése 

– A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok szerinti meg-
figyelésének és értelmezésének fejlesztése 

– Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és alkalmazási stra-
tégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a kör-
nyezettudatos 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 digitá-
lis 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, anti-
ciklon, 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, globá-
lis felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun, monszunszél, savas eső, tornádó, hur-
rikán, aszály, napenergia, szélenergia 
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TEVÉKENYSÉGEK 

– Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online adatok fel-
használásával 

– Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós adatokból dol-
gozó 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 forrásszö-
vegek 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: IV.A vízburok 

ÓRASZÁM: 12 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 viszo-
nyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

– igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és gazdasági vonat-
kozásait, 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 következ-
ményekkel; 

– 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 magatar-
tás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése 
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– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok szerinti meg-
figyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek igazolása, ezáltal a rend-
szerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése kapcsán a mérle-
gelő 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, víz-
energia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és minőségi 
védelme 

FOGALMAK 

tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz, belvíz, tó, 
fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő, víz-
választó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdál-
kodás, 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, Mexi-
kói-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, Missis-
sippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó, Temze, Volga, Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áram-
lás, Humboldt-áramlás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása – víz-
takarékossági 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 
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TÉMAKÖR: V.A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

ÓRASZÁM: 17 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 felszínfor-
máló 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, össze-
függéseit; 

– felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák fejlődésének 
időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a rendszerben 
történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás fejlesztése 

– A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli szakaszaihoz 
kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása 

– A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és fenntart-
ható szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek reális ér-
tékelésének kialakítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe történő illesz-
tésével 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 
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– 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, hor-
dalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem, villámáradás, karsztjelenség, karszt-
formák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár, hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, 
függőleges övezetesség 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” módszer alkalma-
zásával 

– 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 összehason-
lítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek összegyűj-
tése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a talajvédelem fontossá-
gának igazolása 

– Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló munkájának megfigyelé-
sére 

– Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti és turisz-
tikai jelentőségéről 

– A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy képzelet-
beli földrészen 

– A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek éghajlat-
választó 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 

 

 

11. évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 
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Az éves órakeret felosztása: 

 

Témakör Összóraszám 
 Követelmények, éves tematika ismertetése, év eleji ismétlés 1 
I. Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. szá-

zadban 
12 

II. A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 20 
III. Magyarország és a Kárpát-medence a 21. században 12 
IV. A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 9 
V. Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilem-

mái 
16 

 Év végi rendszerezés 2 
 Összesen 72 óra 

 

TÉMAKÖR: I. Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

ÓRASZÁM: 12 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 következmé-
nyeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző folyamataival és problémáival; 

– különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, bemutatja sze-
repkörük és szerkezetük változásait; 

– érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint demográfiai folya-
matokat. 

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 fej-
lesztése 

– A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel társadalmi- gaz-
dasági 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 kapcsolatrendsze-
rének bemutatása 
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– A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai 

– A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális problémák bemu-
tatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása 

– A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás mérséklésének lehe-
tőségei, 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, korszer-
kezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros (globális város), urba-
nizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország demográfiai ada-
tainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása 

– Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái segítségé-
vel 

– Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes alkalmazások segít-
ségével 

– Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás, városba 
áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás eredményének bemutatása 

– Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási és kultu-
rális 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 készí-
tett képzeletbeli vagy valós interjúk alapján 

– Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával 

 

TÉMAKÖR: II. A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– 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 szere-
pet játszó tényezőket; 

– ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, együtt-
működések legfontosabb jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók adatait, a 
társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző térségeiben; 

– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben; 

– modellezi a piacgazdaság működését; 

– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat; 

– összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó jelentőségű orszá-
gainak, 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 esz-
közöket; 

– értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének feltételeit, jellemző 
vonásait; 

– példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeit, min-
dennapi 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 fejlesz-
tése 

– A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak elemzése alap-
ján az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság gyors térbeli 
átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének fejlesztése 

– A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a komplexitásban történő 
gondolkodás képességének fejlesztése 

– A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben hasznosítható 
gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és fejlesztése 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők 
elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése 

– A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével a komple-
xitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 
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– A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai 

– A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi életünkre gyako-
rolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő gondolkodás képességének kialakí-
tása és fejlesztése 

– A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, együttműködések 
legfontosabb jellemzői 

– A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban történő gon-
dolkodás képességének fejlesztése 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak, ország-
csoportjainak szerepe a globális világban 

– A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek elemzése 

– Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján 

– A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás nehézségei 

– Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző kultúrák iránti 
tolerancia fejlesztése 

 

 

FOGALMAK 

GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás, transznacioná-
lis vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, újonnan iparosodott or-
szágok, BRICS országok, ipari park, robotizáció 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Európa 

Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Nagy-Britannia), Észt-
ország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugá-
lia, 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, Mi-
lánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma, Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stutt-
gart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt, Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zü-
rich, 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 
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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, Indoné-
zia, 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 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek segítség-
ével 

– A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges telepítő 
tényezők listázása kooperatív munkában 

– A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő szemszögéből 

– Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése 

– Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról 

– Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők áb-
rázolása fürtábrán 

– Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és következményekről 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak, ország-
csoportjainak 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 be-
mutatására 

– Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, pl. zenei vá-
logatás 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: III. Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 
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ÓRASZÁM: 12 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 tá-
gabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon, megfogal-
mazza a felzárkózás lehetőségeit; 

– értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét an-
nak 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 ré-
giók, 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, Hé-
víz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszt-
hely, 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 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás forgatókönyvének meg-
tervezése és elkészítése 

– A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható munkaerő-
vel szembeni elvárások összegyűjtése 

– Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek megvitatása 

– Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-as évek-
ben? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése 
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– 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, lesza-
kadó területeiről 

– Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok be-
mutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása 

– Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló információgyűj-
tés alapján 

– A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és következménye-
inek, 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: IV. A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

ÓRASZÁM: 9 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 koc-
kázatait; 

– alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős pénzügyi ter-
vezés és döntéshozatal fontosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával a mate-
matikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a vitakul-
túra fejlesztése 

– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és értelmezésével 
a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 
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– Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és a lehetsé-
ges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi gondolkodás fejlesztése érde-
kében 

– A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott vélemény-
alkotás 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 minden-
napok 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, ka-
mat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés, BUX-index, Dow 
Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás, támogatott hitel, önerő 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek szimulálása (pl. folyó-
számlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, lakáscélú megtakarítás vállalása) 

– Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról, tájékozódás elekt-
ronikus kiadványok segítségével 

– Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális pénzügyi hírekkel kapcso-
latban 

– A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel 

– Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat bemutatása szimulá-
ciós 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 megbe-
szélése 

– 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: V. Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 
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ÓRASZÁM: 16 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-gazda-
sági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldá-
sukra; 

– 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 szüksé-
gességét; 

– értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz meg a fenn-
tarthatóságot 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 kö-
vetkezményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatását, a lokális 
szennyeződés globális következményeit; 

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás lényegét, va-
lamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a termelésben és a fogyasz-
tásban; 

– 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 ve-
szélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben történő gondol-
kodás fejlesztése 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok kölcsönhatásainak bemu-
tatása 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 szennyező-
dés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való felkészülés és védekezés ké-
pességének kialakítása és fejlesztése 

– A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és társa-
dalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük lehetséges módjai és azok 
nehézségei 
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– Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és életvitel szem-
léletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása 

– A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a tudatos fo-
gyasztóvá 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 szem-
léletű 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, népességrob-
banás 

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 fogyasz-
tói 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 tárgya-
lására 

– A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatuda-
tosság, 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, fo-
gyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével 
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– A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának elkészítése, 
fő tevékenységük összegyűjtése 

– Virtuális séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös megbeszélése, véleményütköztetés 

– Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal 

– Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a víz szerepe 
az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány mint konfliktusforrás) 

– Vita a fenntartható gazdaságról 
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1.6. Az osztályfőnöki foglalkozások tanterve 

 

Bevezető 

  

Technikumunkban a hagyományos osztályfőnöki munka három fő területet ölel fel.  

- Az osztályfőnök teendőinek, kötelezettségeinek egy része adminisztrációs jellegű munka. 
Ilyenek az osztálynaplóval, anyakönyvekkel, bizonyítványokkal kapcsolatos munkák, a pálya-
választásnak, tanulmányi versenyeknek stb. nyilvántartása, ezekkel kapcsolatos összesítések és 
statisztikák.  

-Az osztályfőnöki munka másik része irányító, vezető jellegű feladat. Az osztályfőnök saját 
hatáskörében jutalmaz vagy büntet, illetve ezeket az eljárásokat kezdeményezi. Figyel az osz-
tálya viselkedésére, a kiránduláson és egyéb szabadidős tevékenységek alatt tanúsított maga-
tartásukra.   

A teljes képzési időszakra megtervezi, tanévekre lebontja és határozott pedagógiai céllal tartja 
az osztályfőnöki órákat, tehát irányítja az osztályközösség nevelését.   

- Az osztályfőnöki munka harmadik része szervező, összehangoló funkció. Kapcsolatot tart az 
osztályba járó tanulók szüleivel, az osztályban tanító oktatókkal, a kollégista tanulók nevelő 
tanáraival, az iskola egészségügyi szolgálatával, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, kép-
viseli az osztályba járó diákok érdekeit, figyelemmel van a tanulók szociális helyzetére, egész-
ségügyi állapotára stb. Ezeket a feladatokat összehangoltan látja el.  

  

A hagyományos osztályfőnöki tevékenység említett három területe mellett a Nat illetve a ke-
rettantervi követelmények teljesítése is részben az osztályfőnöki órákon történik.   

  

Osztályfőnöki órák helyi tantervéhez  

  

A fejlesztési területek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit 
jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek – összhangban a kulcs-
kompetenciákban megjelenő ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel – egyesítik a hagyomá-
nyos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.   

A Nat-ban megjelenő nevelési célok kijelölik a felsőbb évfolyamokon az osztályfőnöki órák 
témaköreit, ezáltal érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein és valósulnak meg 
az oktatás-nevelés folyamatában:   

A fejlesztési területek, nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk 
rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvo-
nalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos 
kritériuma.   
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Az erkölcsi nevelés   

Az oktató-nevelő munka alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedete-
ikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibon-
takoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: ké-
szítsen fel az életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók er-
kölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az 
embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítésmódokat felölelő megér-
tésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, oktatóinak példamutatása támogatja olyan, a 
tanulók életében nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelesség-
tudat, a mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a tisztelet. A tanulást elősegítő beállító-
dások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkel-
téséig – kihat 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-közösségi tevé-
kenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, meg-
becsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és az 
a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Eu-
rópa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, 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 működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nem-
zeti 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. A köz-
ügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakul-
túra fejlesztését kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfo-
gadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és ta-
nulásszervezési eljárások.   

  

  

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése   
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Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán ala-
puló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 
tanuló kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kimű-
velését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és 
kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az elsajátított tudást és készségeket énképébe be tudja épí-
teni, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja 
fejlődését, sorsát és életpályáját. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, egészséges és 
kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes em-
beri kapcsolatok kialakításához.   

  

  

A családi életre nevelés   

A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismereté-
nek, testi és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Ezért társadalmi elvárásként 
fogalmazódik meg a nevelési-oktatási intézményeknek a gyermekek nevelésében, az erkölcsi 
normák közvetítésében, a harmonikus családi minták közvetítésében való fokozott részvétele. 
A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések a csalá-
dok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre neve-
lés beemelését a szakképzés területére. A családi életre való felkészítés segítséget nyújt a gyer-
mekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint a családi életükben 
felmerülő konfliktusok kezelésében. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdé-
seivel is.   

  

  

A testi és lelki egészségre nevelés   

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli meg-
éléséhez. Az oktatók készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, 
a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 
megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére. 
A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és – amennyire csak lehet – azok 
szerint éljenek. Az iskola feladata az is, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat 
az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a 
testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek ke-
zelésében. A oktatók motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 
kialakulásának megelőzésében.   

  

  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség   

A Nat ösztönzi a személyiségfejlesztő nevelést-oktatást, melynek része az akadályozott, hát-
ránnyal élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Ez akkor 
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lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja, a helyi tanterv külön figyelmet 
szentel minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségének. A nevelésioktatási intéz-
mény alakítsa ki a gyerekekben, fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti 
együtt érző és segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül fejlessze ki a tanulókban a 
szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés, problémamegoldás, ön-
kéntes 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. A nevelés célja, hogy a 
természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntart-
hatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intéz-
ménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 
gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társa-
dalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak 
be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének meg-
őrzésébe, 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 biztosí-
tania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésük-
nek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályá-
juk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére.  Ehhez fejleszteni kell ben-
nük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartás-
módokat és azok kezelését. Az életpálya- és karrierépítési, valamint a munkavégzéshez kap-
csolható kompetenciák fejlesztése a közismereti tárgyak mellett a választott szakma alapjainak 
elsajátítása mellett történik. Ehhez nyújthat jelentős segítséget a köz- és szakismereti, valamint 
a gyakorlati tantárgyak együttese. 

  

  

Gazdasági és pénzügyi nevelés   

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi in-
tézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az értékte-
remtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. 
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Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák vi-
lágosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közös-
ségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.   

  

  

Médiatudatosságra nevelés   

A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a média világának, a globális nyil-
vánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az 
értelmező, kritikai és tevékeny beállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi 
kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszerve-
zésére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók megismerkednek a 
média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kap-
csolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönbözteté-
sének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentősé-
gével.   

  

  

A tanulás tanítása   

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden oktató teendője, hogy felkeltse az érdek-
lődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hoz-
záférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett 
kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan moz-
gósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módsze-
rek; a tanulók csoportban miként működhetnek együtt; hogyan rögzíthetők hívhatók elő ponto-
san, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek stb. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet 
a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni a változatok sokoldalú áttekintésével és érté-
kelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló 
testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értéke-
lése. A diákokat fel kell készíteni az élethosszig tartó tanulás képességére.  

  

Értékelés  

Érdemjeggyel értékeljük a magatartást és a szorgalmat.  

Értékelésünkben a formáló-segítő értékelés dominál.  

Irányadó az iskolai Házirendben megfogalmazott értékrend.  

Hangsúlyt fektetünk a tanulók önértékelésére.  

Figyelembe vesszük, hogy az emberben több adottság jelenik meg egymás mellett, a kiemelke-
dők erősítésével fejlesztjük a gyengébbeket.  
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A taneszközök  

Ajánlott irodalom  

Aszmann Anna (szerk.) : Egészségvédelem az oktatásban  

Bagdy Emőke -Telkes József : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában  

Bácskai júlia : Magánélettan 1-2  

Békefi József (ford.) : Az elsősegély kézikönyve  

Dr. Berend Mihály : Útmutató a "Felkészülés a családi életre" tantárgy oktatásához.  

Dr.Czeizel Endre : Felkészülés a családi életre  

Dr.Kisida Erzsébet : Állampolgári ismeretek  

Kiss Albert : Szexuálkultúra 

Pease,Allan : Testbeszéd  

Rudas János : Delfi örökösei  

Dr.Sille István : Illem, etikett, protokoll  

Szabó Kálmán : Osztályfőnöki kézikönyv  

Vekerdy Tamás : Kicsikről nagyoknak 2.( Az iskoláskor )  

Walker,Jamie : Feszültségoldás az iskolában (Játékok és gyakorlatok )  

Zsidi Zoltán : Hagyjuk sorsára ? ( Magatartászavar fiatalkorban )  

  

 

9/Ny. évfolyam  

Évi óraszám: 36 óra 

Célok és feladatok:  

  

A belépő évfolyamon a legfontosabb feladat az egyének közösségé formálása. Ehhez széles 
spektrumú önismeretre van szükség. Cél tehát az önismeret fejlesztése és elmélyítése, árnyal-
tabbá tétele, felkészítés a kulturált társkapcsolatok építésére. Az aktuális és ideális énkép és 
identitástudat megismerése, élményszerű megélése, kialakítása, elmélyítése. Hangsúlyos a ha-
tékony tanulási módszerek elsajátítása.  

  

Fejlesztési követelmények:  
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A tanuló vallja magáénak az iskola preferált értékeit! Legyen tisztában önnön képességeivel, 
értékeivel, legyen képes önfejlesztésre. Legyen képes hatékony, logikus, szelektív tanulásra. 
Tanulásában és egyéb tevékenységeiben legyen kreatív. Tanulja meg konfliktusait kezelni. Ta-
lálja meg helyét és szerepét a különböző közösségekben. Legyen elképzelése, terve a jövőről. 
Törekedjen az egészséges életmód kialakítására. Legyen tisztában a káros szenvedélyek követ-
kezményeivel. Igényesen tudja eltölteni szabadidejét. Védje környezete, a természet értékeit. 
Törekedjék a társadalmi konvenciók betartására, a törvényes magatartásra. Legyen tájékozott a 
világ eseményeiben. Ismerje az EU, hazánk, városunk értékeit.   

Célunk felébreszteni a diákokban az önmagukkal szembeni igényességet, az önképzésre való 
készséget, ennek érdekében a nyelvi órák keretén belül sem feledkezünk meg a különféle ké-
pességek fejlesztéséről. Az osztályfőnöki órák segítik a személyiségjegyek fejlődését, egymás 
megismerését, az osztályközösség kialakulását. A társas kapcsolatokban szükséges normák, 
készségek kialakítását. Megalapozza a tanulók toleráns magatartását, vitakultúráját. A tanuló a 
közösség tagjaival pozitív és eredményes interakciókat folytasson, amely csökkentheti és tom-
píthatja az iskolai konfliktusok számát, az agresszivitás mértékét. Segíti a serdülő életszakasz 
helyes és könnyebb megélését.  

A csoport mikroközösségéhez való tartozásán túl a tanuló találja meg helyét az osztály egészé-
nek közösségében is.  

  

Belépő tevékenységformák:  

  

Beszélgetés, vita, játék, szerepjáték, asszociációk, események, helyzetek megfigyelése, elem-
zése, beszámolók. Írásos feladatmegoldások: tesztek, kérdőívek kitöltése, jellemzések, önjel-
lemzések írása, listavezetés különböző témákban. A szülői kapcsolattartás fontossága, a képzés 
sajátosságaiból fakadóan a tanuló számára egy reális jövőkép körvonalozása. Szülő-tanár-diák 
találkozók és spontán, illetve szervezett alkalmak az osztályközösségek homogenizálására.  

  

Az órák felosztása  

Tantervi témákra  22 óra  
Aktuális  témákra   6 óra  
Iskola, osztály   3 óra  
Témahetek 3 óra 
Pályaorientáció 2 óra 
Összesen:  36 óra 

  

  

A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végére  

Legyenek képesek a tanulók a közösségbe beilleszkedni, fegyelmezetten, önmagukért és egy-
másért felelősséget érezve tevékenykedni.  

Legyen helyes, reális énképük, törekedjenek a képességeiknek megfelelő minőségű tanulásra.  
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Ismerjék és alkalmazzák iskolai házirendünk normáit. Tudjanak a nyelvi szituációnak megfe-
lelően kommunikálni.  

Nagyfokú önállósággal legyenek képesek a tanulók a tanévre szóló feladatok kitűzésére, meg-
valósítására, értékelésére.  

Értékelésük, önértékelésük reális legyen.  

Tudják egyéni érdekeiket összhangba hozni a közösségekével, amelynek tagjai.  

Legyenek tisztában az emberi kapcsolatokban rejlő értékekkel.  

Viselkedésük, nyelvi magatartásuk váljon tudatossá.  

Művelődési szokásaikban a kulturáltság jelentkezzen.  

Váljon az egészség és környezetük védelme állandó igényükké. 

  

 

 

 

 

9. évfolyam  

  

Évi óraszám: 36  

 

Célok és feladatok  

  

Az általános műveltség gyarapítása, a világszemlélet és a helyes erkölcsi értékrend megszilár-
dítása a tanulókban. Az önismeret fejlesztése és elmélyítése, árnyaltabbá tétele, felkészítés a 
kulturált társas kapcsolatok építésére. Társas kapcsolatok kezelése. Differenciált emberkép, 
énkép és identitástudat árnyalt elmélyítése. Felkészülés az ifjúsági életszakaszra. Fontos a ha-
tékony tanulási módszerek elsajátítása.  

  

A továbbhaladás feltételei  

A tanuló életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból ismeretek össze-
gyűjtésére, osztályozására, elemzésére. tudja leírni ideális énképét, és legyen tisztában az ak-
tuális énképével. Legyen tisztában az egyéni és a közösségi értékekkel, jogokkal és kötelessé-
gekkel. Ismerje az erkölcsi értékeket. Tudjon felvázolni értelmes és reális jövőképet.  
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Fejlesztési követelmények:  

  

Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott preferált értékeket tekintjük fő felada-
tunknak (tudás, humánum, kreativitás, egészség, hazaszeretet, esztétika) figyelembe véve az 
életkori sajátosságokat is.   

Kiemelt helyen szerepel továbbra is a technikumi oktatás fő feladata az általános műveltség 
megszerzése mellett a szakképzettség, és annak tudatosítása, hogy ez csak folyamatos és ki-
tartó tanulással érhető el. A tanulók a gyakorlatban alkalmazható, megbízható és továbbfej-
leszthető alaptudással rendelkezzenek. Legyenek nyitottak a világra, az új információk szerzé-
sére. Ismerjék fel a tudást, mint értéket. Alakuljon ki bennük igény tudásuk továbbfejleszté-
sére.  

Rendelkezzenek megfelelő ön- és emberismerettel. Ismerjék fel saját értékeiket és hibáikat. 
Legyenek toleránsak, tudjanak társas kapcsolatokat teremteni. Tudják a feltárt problémákat 
kezelni.  

Az egészséges életmódra nevelés kiemelt helyet kap. Cél az egészséges életvitelt folytató, tes-
tileg- lelkileg egészségesen fejlődő fiatalok nevelése. Tudjanak vigyázni saját egészségükre. 
Megfelelő iskolai atmoszféra megteremtése.  

Becsüljék meg az elért eredményeket (ország, város, iskola, család). Legyenek képesek a to-
vábbfejlődésre. Esztétikus környezet megteremtése.  

  

Belépő tevékenységformák:  

  

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

 

 

TARTALMAK 

 

  

Tanulás tanulása, tanulásmódszertan  

  

Tanulási szokások  

Tanulásmódszertani gyakorlatok - kisebb csoportok-
ban  

Gondolkodva tanulás fontossága  

Iskolai könyvtár ismerete  
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Szakkönyvek segítsége a tanulásban  

Tanulmányi munka értékelése  

Módszerek a feszültség oldására (meditáció, relaxáció, 
agykontroll) 

Kritika és kudarcok elviselése 

  

  

Humánum, kreativitás  

A természet értékeinek védelme 

Illemszabályok ismerete  

Vitakultúra  

Emberi kapcsolatok  

Problémafeltárás és konfliktuskezelés  

  

  

Testi-lelki egészség    

Egészséghét programjai 

Egészséges életvitel (táplálkozás, sport)  

Napirend  

Káros szenvedélyek megelőzése (dohányzás, drog) 

Fertőző és nemi betegségek (külső óraadó)  

  

Hazaszeretet, esztétika  

  

A környezetünk, amelyben élünk  

Országunk, városunk megismerése  

Eszközeink megbecsülése  

Magyarságtudat ( film, kirándulás, megemlékezések)  

  

  

Pályaorientáció  

Közösségi szolgálat beindulása, tapasztalatai 

Önismeret, énkép  

Képességek, adottságok felismerése  

Távlati tervek, elképzelések  

  

  

Könyvtárhasználati ismeretek  

  

  

Iskolai könyvtárban  
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Témahetek Diáksport napja szeptember 25. 

Pénz7 március 

Digitális témahét március 

Fenntarthatósági témahét április 

  

 Az órák felosztása  

Tantervi témákra  22 óra 
Aktuális  témákra   6 óra 
Iskola, osztály   3 óra 
Témahetek 3 óra 
Pályaorientáció 2 óra 
Összesen:  36 óra 

  

  

A fejlesztés várt eredményei  

Legyenek képesek a tanulók a közösségbe beilleszkedni, fegyelmezetten, önmagukért és egy-
másért felelősséget érezve tevékenykedni.  

Legyen helyes, reális énképük, törekedjenek a képességeiknek megfelelő minőségű tanulásra.  

Ismerjék és alkalmazzák iskolai házirendünk normáit. Tudjanak a nyelvi szituációnak megfe-
lelően kommunikálni.  

Ismerjék művelődési lehetőségeiket, alakuljon ki igényük többféle műveltséghordozó felhasz-
nálására.  

Rendelkezzenek az önálló ismeretszerzés képességével.  

Tudjanak védekezni a negatív hatások ellen.  

Tartsák tiszteletben mások meggyőződését, hitét.  

Rendelkezzenek reális pályaképpel.  

Viselkedésükben, nyelvhasználatukban nagyfokú tudatosság jelenjen meg.  

  

10. évfolyam  

  

Évi óraszám: 36  

  

Célok és feladatok:  

  



296 
 

Az iskola szakmai programjában fontosnak tartott célokat és feladatokat fogalmazzuk meg, az 
életkori sajátosságokat figyelembe véve. E szerint értelmiségi létre, konstruktív életvezetésre, 
önmegvalósításra törekvő fiatalokat szeretnénk nevelni, akiknek van jövőképük, erkölcsi tar-
tásuk, konvertálható tudásuk, igényük a folyamatos tanulásra, önmaguk és a világ megismeré-
sére.  

  

Preferált értékeink: tudás, humánum, kreativitás, egészség, hazaszeretet, esztétikum, toleran-
cia, empátia, szolidaritás.  

  

A 10. évfolyamon előtérbe kell kerüljön a szakmai tudatosságra való felkészülés – ezt fő cél-
ként is megfogalmazhatjuk. Ezzel együtt el kell kezdeni a társadalmi szerepvállalásra való fel-
készülést a diákönkormányzati munkában. Meg kell tanulni a kulturált konfliktuskezelést.  

  

Az osztályfőnöki nevelés hozzájárul az általános műveltség gyarapodásához, a világ dolgai-
nak összhangban történő szemléléséhez. Megerősíti a szaktárgyi órákon kapott nevelői hatá-
sokat.  

  

A célok az alábbi tevékenységek formájában valósíthatók meg: beszélgetés, kiselőadás, vetél-
kedő, külső előadó meghívása, az óra külső helyszínen tartása, drámapedagógiai tevékenysé-
gek, osztálykirándulás.  

  

  

Fejlesztési követelmények  

  

A tanuló vallja magáénak az iskola preferált értékeit!  

  

Legyen képes hatékony, logikus, szelektív tanulásra. Legyen tudatában szellemi és fizikai ké-
pességeinek. Tudása segítse kreativitásában. Legyen képes önfejlesztésre. Folyamatosan fej-
lődjön önismerete, lelki harmóniája. Tanulja meg konfliktusait kezelni. Találja meg helyét és 
szerepét a különböző közösségekben. Legyen elképzelése, terve a jövőről.   

Törekedjen az egészséges életmód kialakítására. Legyen tisztában a káros szenvedélyek kö-
vetkezményeivel. Legyen igénye a szabadidő kulturált eltöltésére.   

Védje a természet értékeit. Törekedjék a társadalmi konvenciók betartására, a törvényes ma-
gatartásra. Tegyen meg mindent szűkebb környezete esztétikusabbá tétele érdekében. Legyen 
tájékozott a világ eseményeiben. Ismerje az EU, hazánk, városunk értékeit, jellegzetességeit.  

A tanulók legyenek képesek kulturált vitára, ehhez nyílt beszélgetésekre eszmecserékre kell 
lehetőséget kapniuk. Videofilm, táblázatok, kérdőívek kitöltése.  
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Belépő tevékenységformák  

  

  

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

 

TARTALMAK 

Tanulás tanulása   

Kételkedés  

Kritikus szemlélet 

Konstruktivitás 

Szakmai tökéletességre való törekvés 

Előítéletek elutasítása 

Önkritika gyakorlása 

Igazság relativitása 

Vita  Érvelés, nyitottság, türelem, kérdésfeltevés  

Objektív valóság – szubjektív vélemény  

Vélemények cseréje  

Közös vélemény kialakítása 

A jó vita hangulata 

 

Tanulmányi munka  

értékelése  

Helyzetelemzés  

A tervezettől, várttól való eltérés  

Az okok feltárása  

Javaslatok korrekciókra  

Közös álláspont kialakítása  

Szükséges tevékenység megjelölése  

Szüksége esetén egyeztetés oktatókkal, szülőkkel  
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Önismeret  Az önvizsgálat alapjai :  

Önismereti kép (amit tartunk magunkról)  

Énkép (környezetünk visszajelzése)  

Ajánlott önjellemzés készítése 

Az önmegvalósítás lépései:   

Helyes énkép  

Célok kijelölése  

Értékrend kialakítása  

Folyamatos önfejlesztő munka  

Jövőkép: pályaorientáció (felsőoktatási intézmények    bemu-
tatása)  

Családi hagyományok szerepének és fontosságának felisme-
rése 

Fontosabb ünnepek tartalmi elemeinek ismerete a család és a 
társadalom szempontjából 

 

Lelki harmónia – konfliktus-
kezelés  

Családi konfliktusforrások és megoldási módok  

Közösségi (iskola) konfliktusforrások és kezelésük Társa-
dalmi konfliktusok, pl. gazdagság-szegénység; korrupció; bű-
nözés; faji vagy vallási ellentét; munkanélküliség, áldozattá 
válás  

  

Egészségnevelés  

  

Az egészséges életmód:  

Testkultúra Napirend Táplálkozás  

Káros szenvedélyek, új drogok veszélyei  

Szexualitás serdülőkorban, veszélyek 

A sportolás szerepe  

Szenvedélybetegségek megelőzése 

Témahetek       Diáksport napja szeptember 25. 

       Pénz7 március 

       Digitális témahét március 

       Fenntarthatósági témahét április 
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Az ember a természetben és a 
társadalomban  

Helyünk a társadalomban:  

Milyen társadalomban élünk  

A „másság” fogalma  

Gyermekvédelem és gyermekbűnözés  

Viselkedéskultúránk:  

Illemszabályok : divat szerepe a társadalomban 

A kulturált viselkedés kritériumai különböző szituációkban  

Szabályos közlekedésre nevelés  

Az emberi kapcsolatok: barátság, szerelem 

Értékpreferenciák az osztályon belül  

A tanulók helye a közösségben  

Szeretet-szerelem-szexualitás  

Aktuális politikai témák  

Szakmai életpálya, sikeresség a szakmában 

 Közösségi szolgálat tapasztalatai 

Iskolánk városunk, hazánk, 
EU  

Ország, állam, nemzet fogalma  

 Életünket szabályozó dokumentumok megismerése 

Az Európai Unió, az Európa Tanács, a NATO  

  

Az órák felosztása  

Tantervi témákra  22 óra 
 Aktuális  témákra  6 óra 
Iskola, osztály   3 óra 
Témahetek 3 óra 
Pályaorientáció 2 óra 
Összesen:  36 óra 

  

A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végére 

Legyenek képesek a tanulók az együttélés szabályainak alkalmazására, egyén és közösség vi-
szonylatában.  

Mozgósítsák személyiségük pozitív erőit az értelmes, gazdaságos, eredményes tanulás érdeké-
ben.  

Legyenek tisztában a szenvedélybetegségek egészségromboló hatásával, következményeivel.  



300 
 

Életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő tájékozottsággal rendelkezzenek a szexuális isme-
retek terén.  

Ismerjék hazánk, városunk kulturális és természeti kincseit.  

Rendelkezzenek reális pályaelképzeléssel, melyhez figyelembe vették adottságaikat, érdeklő-
dési körüket.  

Rendelkezzenek tanulóink kellő önbizalommal, egészséges versenyszellemmel, amely maxi-
málisan elősegíti önmegvalósításukat.  

Legyen kudarctűrő képességük, több irányban tudják mobilizálni meglévő tudásukat. Verbális 
kommunikációjuk feleljen meg az érettségi követelmények magas szintű kifejtéséhez.  

Legyen igényük az önművelésre, művelődésre.  

  

11. évfolyam  

  

Évi óraszám: 36  

  

Célok és feladatok:  

  

Az iskola pedagógiai programjában fontosnak tartott célokat és feladatokat fogalmazzuk meg, 
az életkori sajátosságokat figyelembe véve. E szerint értelmiségi létre, konstruktív életveze-
tésre, önmegvalósításra törekvő fiatalokat szeretnénk nevelni, akiknek van jövőképük, erköl-
csi tartásuk, konvertálható tudásuk, igényük a folyamatos tanulásra, önmaguk és a világ meg-
ismerésére.  

  

Preferált értékeink: tudás, humánum, kreativitás, egészség, hazaszeretet, esztétikum, szolidari-
tás, empátia, tolerancia.  

  

A 11. évfolyamon előtérbe kell kerüljön az iskolai és az iskolán kívüli folyamatos tanulás erő-
sítése, a munkaerőpiaci és társadalmi integrációhoz szükséges szociális kompetenciák erősí-
tése. Ezzel együtt folytatni kell a társadalmi szerepvállalásra való felkészülést a diákönkor-
mányzati munkába való bekapcsolódással. Meg kell tanulni a kulturált konfliktuskezelést. 

  

Az osztályfőnöki nevelés hozzájárul az általános műveltség gyarapodásához, a világ dolgai-
nak összhangban történő szemléléséhez. Megerősíti a szaktárgyi órákon kapott nevelői hatá-
sokat.  
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A célok az alábbi tevékenységek formájában valósíthatók meg: beszélgetés, kiselőadás, vetél-
kedő, külső előadó meghívása, az óra külső helyszínen tartása, drámapedagógiai tevékenysé-
gek, osztálykirándulás.  

  

Fejlesztési követelmények  

  

A tanuló vallja magáénak az iskola preferált értékeit!  

  

Legyen képes hatékony, logikus, szelektív tanulásra. Legyen tudatában szellemi és fizikai ké-
pességeinek. Tudása segítse kreativitásában. Legyen képes önfejlesztésre. Töretlenül fejlődjön 
önismerete, lelki harmóniája. Tanulja meg konfliktusait kezelni. Találja meg helyét és szere-
pét a különböző közösségekben. Legyen elképzelése, terve a jövőről.   

Törekedjen az egészséges életmód kialakítására. Legyen tisztában a káros szenvedélyek kö-
vetkezményeivel. Legyen igénye a szabadidő kulturált eltöltésére.   

Védje a természet értékeit. Törekedjék a társadalmi konvenciók betartására, a törvényes ma-
gatartásra. Tegyen meg mindent szűkebb környezete esztétikusabbá tétele érdekében. Legyen 
tájékozott a világ eseményeiben. Ismerje az EU, hazánk, városunk értékeit, jellegzetességeit.  

A tanulók legyenek képesek kulturált vitára, ehhez nyílt beszélgetésekre, eszmecserékre kell 
lehetőséget kapniuk. Videofilm, táblázatok, kérdőívek kitöltése.  

Fogadtassa el önmagával az egészséges életvitel elsőbbrendűségét, legyen tisztában a káros 
szenvedélyek következményeivel. Érezze a felelősséget társai egészségéért is.  

Környezetének esztétikumára mindenkor ügyeljen. Őrizze meg a természet értékeit. Mint jö-
vendő választópolgár legyen tisztában döntéseinek felelősségével, legyen igénye a tájékozott 
világlátásra, s legyen képes megőrizni magyarságának értékeit.  

  

Belépő tevékenységformák  

  

  

TÉMAKÖRÖK  

  

  

TARTALMAK  

  

  

"Visszatérő" feladatok  

  

  

  

A tanév munkarendje, a házirend  

Aktuális feladatok  
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 Témahetek  Pénz7 

Digitális témahét 

Fenntarthatósági témahét 

  

Helyünk a társadalomban  

  

  

  

  

 A plázáktól a stadionok világáig 

Ifjúság helyzete 

A rendről (közbiztonság és közrend)  

Magánélet - közélet  

Társadalmi konfliktusok  

 Közösségi szolgálat tapasztalatai 

  

Egészségnevelés 

Devianciák  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Felelős gondolkodás 

 Serdülőkori problémák 

- öngyilkosság  

- bűnözés - börtönélet  

- alkoholizmus  

- kábítószer  

- prostitúció  

  

Gyermekvédelem és gyermekbűnözés 
A gyermekek jogai  

Vallás és társadalom (szekták)  

  

  

Ember és természet  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Globalizáció - lokalizáció 

A környezetünk védelméről  

A vízszennyezésről  

A talajszennyezésről  

A légszennyezésről  

A sugárszennyezésről  

A fák és erdő szerepéről  

A lárma és a csend  

A tűz elleni védelemről  
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Témahetek 

Diáksport napja szeptember 25. 

Pályaorientáció 

 Pénz7 

Digitális témahét 

Fenntarthatósági hét 

  

Az órák felosztása  

Tantervi témákra  22 óra 
Aktuális  témákra  6 óra 
Iskola, osztály   3 óra 
Pályaorientáció 2 óra 
Témahetek 3 óra 
Összesen:  36 óra 

  

A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végére 

Rendelkezzenek tanulóink kellő önbizalommal, egészséges versenyszellemmel, amely maxi-
málisan elősegíti önmegvalósításukat.  

Legyen kudarctűrő képességük, több irányban tudják mobilizálni meglévő tudásukat. Verbális 
kommunikációjuk feleljen meg az érettségi követelmények magas szintű kifejtéséhez.  

Legyen igényük az önművelésre, művelődésre.  

  

12. évfolyam  

  

Évi óraszám: 36  

  

Célok és feladatok:  

  

Az iskola pedagógiai programjának szellemében fogalmazzuk meg céljainkat és feladatainkat. 
Tanulóinkat a folyamatos tanulás igényére neveljük. Sokoldalú és kreatív lelkületű fiatalokat 
szeretnénk útnak indítani, akik tudással és biztos erkölcsi érzékkel tudják megítélni önnön, 
valamint szűkebb és tágabb környezetük kapcsolatrendszerét.  

  

Értékeink a tudás, humánum, kreativitás, egészség, hazaszeretet, esztétikum, szolidaritás, tole-
rancia.  
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A 12. évfolyamon előtérbe kerül az érettségi 1. részére való felkészülés és a gyakorlóhelyeken 
végzett munka.  

Céljainkat változatos tevékenységformában valósíthatjuk meg. Meghívott előadó  

(szakember), tanulói felkészülés (kiselőadás és vita), beszélgetés, filmvetítés, drámapedagó-
giai módszerek, stb. és ezek variánsai közül élhetünk a számunkra adott körülmények között a 
legmegfelelőbbel.  

  

Fejlesztési követelmények  

  

A 12. évben is feladatunk, hogy legyen a tanulónak igénye és kellő eszköztára a hatékony és 
szelektív ismeretszerzésre. Az ismeretek ismétlése során mindinkább átfogóvá váló tudása 
biztosítson számára egy globális világlátást. Kellő önismeret birtokában találja meg helyét a 
közösségben. Gyakorolja a tolerancia elvét, és tanulja meg a kulturált konfliktuskezelést.  

Legyen elképzelése önnön jövőjéről, céljairól.  

Fogadtassa el önmagával az egészséges életvitel elsőbbrendűségét, legyen tisztában a káros 
szenvedélyek következményeivel. Érezze a felelősséget társai egészségéért is. Környezetének 
esztétikumára mindenkor ügyeljen. Őrizze meg a természet értékeit. Mint jövendő választó-
polgár legyen tisztában döntéseinek felelősségével, legyen igénye a tájékozott világlátásra, s 
legyen képes megőrizni magyarságának értékeit.  

Hazánk felelős, művelt polgáraivá váljanak.  

 

Belépő tevékenységek  

  

  

TÉMAKÖRÖK  

  

  

TARTALMAK  

  

"Visszatérő" feladatok  

  

  

  

Felkészülés az érettségi 1. részére  

- vizsgaszabályzat  

- iskolai előírások  

  

Családtervezés, egészségnevelés 

  

  

  

Együttélés/házasság 

Családtámogatási rendszerek 

A családtervezés  
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Alkohol, drogok, dohányzás hatása a család életére 

 

  

A munka világa  

  

  

  

  

 Globalizáció: A nemzetközi térben szerveződő gazdaság-
gal és munkaerő-piaccal kapcsolatos jellegzetességek 

A globális gazdaságtól a helyi piacig 

Gyakorlóhelyek tapasztalatai 

A munkavállalás - a foglalkoztatással kapcsolatos fogal-
mak  

  

  

Munkajog  

  

  

Látható és láthatatlan gazdaság (fehér, szürke és fekete-
gazdaság) 

A Munka Törvénykönyve  

A munkabérekről  

A munkanélküliségről  

  

A szaktudás fejlesztése - továbbképzés 

                                                                    

 Munkaerő-piac nemzetközi térben 

A szakszervezetekről   

Munkahelyi viselkedéskultúra  

   Ügyintézés, az elektronikus ügyintézés 

  

Témahetek 

  

  

    Pénz7 

    Digitális témahét 

    Fenntarthatósági témahét 

  

Egészségnevelés és környezetvédelem 

  

  

  

Az eredményes tanulás és a munka összhangjának megte-
remtése  

Pihenés – aktív és passzív módja 

Sokszínű Kárpát-medence 

  

  

Az órák felosztása :   

Tantervi témákra        20 óra 
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Aktuális  témákra   7 óra 
Iskola, osztály   5 óra 
Témahetek 4 óra 
Összesen:  36 óra 

  

  

A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végére 

 Figyeljenek tágabb és szűkebb környezetük problémáira, tesznek a környezetükért. 

Eligazodnak a munka világában, a duális képzésben felelősen viselkednek. Törekednek a ta-
nulás és a munka megfelelő egyensúlyának kialakítására. 

Rendelkezzenek a demokráciában élő polgár felelősségtudatával. A munkaerőpiacon való tá-
jékozódás képességének kialakulása. 

Legyenek fogékonyak más nemzetek problémáira, eredményeire. Hazánk felelős, művelt pol-
gáraivá váljanak.  

 

 

13. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1 óra 

 

Célok és feladatok:  

  

Az iskola pedagógiai programjának szellemében fogalmazzuk meg céljainkat és feladatainkat. 
Tanulóinkat a folyamatos tanulás igényére neveljük. Sokoldalú és kreatív lelkületű fiatalokat 
szeretnénk útnak indítani, akik tudással és biztos erkölcsi érzékkel tudják megítélni önnön, 
valamint szűkebb és tágabb környezetük kapcsolatrendszerét. A szakmai gyakorlaton szerzett 
tapasztalatokat hatékonyan beépítik a szerzett ismeretek közé.  

  

Értékeink a tudás, humánum, kreativitás, egészség, hazaszeretet, esztétikum, empátia.  

A 13. évfolyamon előtérbe kerül az érettségi 2. részére való felkészülés (szakmai érettségi és 
nyelvi érettségi) és a gyakorlóhelyeken végzett munka.  

Céljainkat változatos tevékenységformában valósíthatjuk meg. Meghívott előadó  

(szakember), tanulói felkészülés (kiselőadás és vita), beszélgetés, filmvetítés, drámapedagó-
giai módszerek, stb. és ezek variánsai közül élhetünk a számunkra adott körülmények között a 
legmegfelelőbbel.  
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Fejlesztési követelmények  

  

A 13. évben is feladatunk, hogy legyen a tanulónak igénye és kellő eszköztára a hatékony és 
szelektív ismeretszerzésre, valamint a szakmai fejlődésre. Az ismeretek ismétlése során mind-
inkább átfogóvá váló tudása biztosítson számára egy globális világlátást. Kellő önismeret bir-
tokában találja meg helyét a közösségben. Gyakorolja a tolerancia elvét, és tanulja meg a kul-
turált konfliktuskezelést.  

Legyen elképzelése önnön jövőjéről, céljairól.  

Fogadtassa el önmagával az egészséges életvitel elsőbbrendűségét, legyen tisztában a káros 
szenvedélyek következményeivel. Érezze a felelősséget társai egészségéért is. Környezetének 
esztétikumára mindenkor ügyeljen. Őrizze meg a természet értékeit. Mint jövendő választó-
polgár legyen tisztában döntéseinek felelősségével, legyen igénye a tájékozott világlátásra, s 
legyen képes megőrizni magyarságának értékeit.  

Hazánk felelős, művelt polgáraivá váljanak.  

 

Belépő tevékenységek  

  

  

TÉMAKÖRÖK  

  

  

TARTALMAK  

  

"Visszatérő" feladatok  

  

  

  

Felkészülés az érettségi 2. részére  

- vizsgaszabályzat  

- iskolai előírások  

  

Családtervezés  

  

  

  

  

Családtervezés, gyermekvállalás 

Együttélés/házasság 

Tapasztalatok átadása nemzedékről nemzedékre 

Nagycsaládok – szinglik 

Elfogadó és elutasító attitűdök a társadalomban 
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A munka világa  

  

  

  

  

 Nemzetközi munkaerő-piaccal kapcsolatos alapvető is-
meretek 

A hazai munkaerő – piaci helyzet  

Gyakorlóhelyek tapasztalatai 

A munkavállalás szabályai, dokumentumai (törvények 
rendeletek) 

 Hálózatok világa 

  

Civil társadalom - érdekvédelem 

  

  

Társadalmi, csoport- és egyéni érdekek és érdekvédelem 

Érdekegyeztetés 

Érdekellentétek felismerése, kezelése, megoldása 

Fogyasztóvédelem 

Egyes szervezetek munkájának részletesebb ismerete 

Szakszervezetek, kamara 

Engedetlenség, sztrájk, média hangja 

  

A szaktudás fejlesztése - továbbképzés 

                                                                    

 Szakmai fejlődés igénye és szükségessége 

Munkahelyi viselkedéskultúra  

   Ügyintézés, az elektronikus ügyintézés 

 Kollégákkal való konstruktív kapcsolat 

Vállalkozási formák  

  

  

- egyéni vállalkozás  

- társas vállalkozás  

 

  

"Aktuálisok"  

  

  

  

Továbbtanulás vagy munka 

A munka és a tanulás összeegyeztetése 

  

  

Az órák felosztása :   

Tantervi témákra        18 óra 
Aktuális  témákra  6 óra 
Iskola, osztály   3 óra 
Továbbtanulás 4 óra 
Összesen:  31 óra 
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A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végére 

  

Rendelkezzenek a demokráciában élő polgár felelősségtudatával.  

Legyenek fogékonyak más nemzetek problémáira, eredményeire. Hazánk felelős, művelt pol-
gáraivá váljanak. Váljanak sikeres, boldog emberekké szakmájukban és a magánéletben.  

 

Oktatási program az élő idegen nyelv, mint első idegen nyelv tantárgy szá-
mára 

Oktatási program az élő idegen nyelv, mint első idegen nyelv tantárgy szá-
mára 
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1.7. Oktatási program az élő idegen nyelv, mint első idegen nyelv tantárgy 
számára 

9–13. évfolyam 
Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesz-
tése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját gondolatait kife-
jezni, 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 ismere-
tek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, 
melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

A 9-13. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi 
fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti mo-
tiváció 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 bő-
vítése, 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 elsa-
játítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalma-
inak 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 eseté-
ben is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szüksé-
gességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanu-
lási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az ön-
álló 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 véle-
ményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommu-
nikációs 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 eszkö-
zöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatiká-
ját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az 
idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és esz-
közök 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, 
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az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérle-
gelő 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 nyelvórá-
kon 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, kul-
túrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása so-
rán a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltéré-
sekre, 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 cé-
lok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása köz-
ben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vi-
tat 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 eszköz-
ként, 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, in-
ternetes 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 nyelv-
tanulás 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 nyelv-
órákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levele-
zés, 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 fel-
adata. 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 sajá-
tosságok 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 
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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 anya-
nyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az isme-
retszerzésben 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 tapasz-
talatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit 
a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó han-
gulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 
nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 
projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító oktató és a társak 
visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra 
is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált 
marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és 
egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, vala-
mint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 
idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik életko-
rához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség oktatónak és tanuló-
nak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-oktatási 
szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetet-
tebb 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 egysé-
gekként, 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. 

 

 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 13. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 
cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 
idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 
tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiá-



313 
 

kat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai célja-
ira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. 
Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

Az egyes élő idegen nyelvi tantervek felépítése, szerkezete 

A tantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-13. évfolyamon valamennyi, 
az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk 
egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturá-
lis és célnyelvi vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. 
Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes és környezeti témák gimnáziumban már 
önálló egységként jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és 
turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-13. évfolyamon: az ember és társadalom, a 
munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő 
és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 
11-13. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való felkészítést állítja fókuszba. 

A megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok ke-
rettanterveiben megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a 
tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok, illetve a 
javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formá-
kat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció 
állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből 
nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), sze-
retik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igé-
nyel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevé-
kenységi formák csak gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funk-
ciók meghatározásával – nem kötelező érvényűek. 
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Oktatási program az angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára 

9–13. évfolyam  

9. évfolyam 
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 
idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 
hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális kom-
petenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalma-
zott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvta-
nulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, 
az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 
vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 
nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs helyzetben tudja 
használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható nyelv-
tudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. Egyre in-
kább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelv-
óráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 
érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben hasz-
nálhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák 
továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkafor-
mák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselő-
adásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, il-
letve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből 
adódóan különösen fontos az irányító oktató támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, ame-
lyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit 
felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasz-
nálat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 
nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 
foglalkozik. A 9. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció, az 
utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes 
és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 
életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. 
Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási téma-
tartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgo-
zásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődé-
sének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan kiválasztott, autenti-
kus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós 
készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá 
válik. 
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Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 
nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol 
nyelvű kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 
Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  
— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 
— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 
— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is it 

clear? Sorry, what does that mean?) 
— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 
— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 
— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward 

to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 
— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 
— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 
— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 
— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 
— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 
— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 
— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 
— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 
— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll 

help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 
— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 
— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 
— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 
— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 
— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 
— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 
— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 
— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 
— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 
— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 
angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present Con-
tinuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) Present 
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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.) 

— 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 pretti-
est girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek fo-
kozása, 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 quar-
ter 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, no-
body, 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…?) 

 

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. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 30 



317 
 

Environment and nature 10 
School and education 15 
Holidays, travelling, tourism 14 
Public matters, entertainment 10 
English and language learning 10 
Intercultural topics 10 
Cross-curricular topics and activities 10 
Current topics 10 
Science and technology, Communication 10 
Gaining and sharing knowledge 15 

Összes óraszám: 144 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a kö-
rülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-

veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár ismeret-
len beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert 
témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 
 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfe-

lelően alkalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interak-
ciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklődési 
körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel re-
leváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett cél-
nyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 



318 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, fa-

mily 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 ho-
use/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 
and family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 
social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, po-
sitive-negative characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 
 Interakció a személyes tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  
o Közeli és távoli rokonok 
o kedvenc rokonaim - miért? 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 
o különbségek, hasonlóságok 
o szerepek a családon belül 

— Vitafórum  
o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in 

middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in te-
enagers?) 

— Szerepjáték:  
o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző szakembe-

rekkel 
— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 
— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és 
az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi ele-
meket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 
nature protection campaigns 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature pro-
tection, 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. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  
o veszélyeztetett állatok 
o eltűnő növények 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  
o veszélyben a földünk 
o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 
o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 
o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  
o hasznosak-e az állatkertek? 
o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb oktatói magyarázatokat a nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenysé-
gekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart akár 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 
történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően cél-
nyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational insti-
tutions, parts of school buildings  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for stu-
dying 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 
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 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in Hun-
gary and in the UK  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, ext-
racurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 
knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 
tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 
tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 
o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres oktatóik 
o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  
o egy osztályprogram megtervezése 
o ’Az ideális iskola’ jellemzői 
o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 
o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 
o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  
o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
o Milyen a jó oktató? 

— Íráskészség fejlesztése:  
o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 
o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-

állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott té-
mában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour gu-

ides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of accom-
modation, 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 Hun-
gary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 
planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 
package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 
o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 
o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  
o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 
o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 
o Érdekes, szokatlan szállások 
o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  
— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 
o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 
o egyéni vagy társasutazás? 
o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  
o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
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 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 
egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét röviden 
és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant members 

of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural instituti-
ons, 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, entertain-
ment, 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 felhasz-
nálása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Kutatómunka 
o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 
o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 
o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 
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o ’mozik’ – kellenek még? 
o az olvasás szerepe a 21. században 
o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  
o brossúrák, adalapok kitöltése 
o film/könyv ajánló brossúra készítése 
o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 
— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 
stratégiákat; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 
 egyre tudatosabban használja az ön-, oktatói, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 
megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 
és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 
érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 
eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és fejleszté-
sére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 
 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-
sének továbbfejlesztése céljából; 
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 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem kro-
nológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott tématar-
tományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  
— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 
— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 
o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  
o a dialektusokról 
o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 
— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
— Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 
felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi közös-
ség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 
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 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 
 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different count-

ries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 
landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
o a falvak szerepe manapság a két országban 
o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 
o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 
o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 
o karácsony ünneplése a világ országaiban 
o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 
o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 
o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 
— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 
egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-

deklődésnek megfelelő tartalmakból 
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 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 
o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudáste-

rület témaköreiről 
— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 
o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosz-

szabb lista? 
o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hoz-
zájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, ese-
mények lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értel-
mezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és ese-
mények alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— videók megtekintése  

o hírműsorok  
o aktuális eseményekről szóló tudósítások 
o riportok 

— Szerepjáték 
o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 
o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 
o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 
o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
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o a szalagcímek nyelvezete 
o az újságcikkek stilusa szerkezete 
o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-

állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi ele-
meket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 
autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using techno-
logy in everyday life, using technology for studying or for work 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social net-
works 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 
 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 
o a házimunkát  
o az oktatást? 
o a kommunikációt? 
o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 
o a világ legfontosabb találmányai 
o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 
o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 



329 
 

o „Én és a telefonom”  
— Vitafórum  

o az internet jövője 
o mire jó a virtuális valóság?  
o haladás-e minden változás? 
o a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 
 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy hal-

lott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 
o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása 

az osztálynak 
o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 
o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 
o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, ku-

tatási eredmények, beszámolók stb.)  
 

 

10. évfolyam 
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 
idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 
hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális kom-
petenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalma-
zott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvta-
nulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, 
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az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 
vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 
nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs helyzetben tudja 
használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható nyelv-
tudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. Egyre in-
kább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelv-
óráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 
érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben hasz-
nálhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák 
továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkafor-
mák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselő-
adásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, il-
letve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből 
adódóan különösen fontos az irányító oktató támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, ame-
lyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit 
felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasz-
nálat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 
nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 
foglalkozik. A 10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció, az 
utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes 
és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 
életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. 
Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási téma-
tartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgo-
zásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődé-
sének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan kiválasztott, autenti-
kus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós 
készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá 
válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 
nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

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?) 
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— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is it 
clear? Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 
— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 
— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward 

to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 
— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 
— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 
— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 
— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 
— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 
— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 
— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 
— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 
— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll 

help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 
— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 
— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 
— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 
— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 
— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 
— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 
— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 
— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 
— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 
— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 
angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present Con-
tinuous; 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.) 



332 
 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join 
you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 
’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, 
’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); ’should 
have /might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 
mum would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 
— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell him 

to stop it.) 
— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 
— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 
— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, 
’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the pretti-
est girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek fo-
kozása, 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 quar-
ter 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, no-
body, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 
 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 30 
Environment and nature 10 
School and education 15 
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Holidays, travelling, tourism 14 
Public matters, entertainment 10 
English and language learning 10 
Intercultural topics 10 
Cross-curricular topics and activities 10 
Current topics 10 
Science and technology, Communication 10 
Gaining and sharing knowledge 15 

Összes óraszám: 144 

 

 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a kö-
rülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-

veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár ismeret-
len beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert 
témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfe-
lelően alkalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interak-
ciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklődési 
körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel re-
leváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett cél-
nyelvi kérdésekre; 
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 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, fa-

mily 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 ho-
use/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 
and family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 
social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, po-
sitive-negative characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  
o Közeli és távoli rokonok 
o kedvenc rokonaim - miért? 
o névadási szokások a családon belül  
o érdekes családi történetek a múltból 
o Jövőképem (plakát, prezentáció) 
o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 
o különbségek, hasonlóságok 
o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 
o szerepek a családon belül 
o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 
o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— Vitafórum  
o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in 

middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in te-
enagers?) 

— Szerepjáték:  
o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző szakembe-

rekkel 
— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 
— Közvélemény kutatás:  
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o hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és 
az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi ele-
meket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 
city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 
nature protection campaigns 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature pro-
tection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 
weather and climate, seasons  

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  
o veszélyeztetett állatok 
o eltűnő növények 
o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 
o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  
o veszélyben a földünk 
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o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 
o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 
o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  
o hasznosak-e az állatkertek? 
o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 
 

TÉMAKÖR: School and education 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb oktatói magyarázatokat a nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenysé-
gekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart akár 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 
 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 
történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően cél-
nyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational insti-

tutions, parts of school buildings  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for stu-
dying 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 Hun-
gary and in the UK  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, ext-
racurricular use of language, social events, keeping traditions 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 
knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 
tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 
tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 
o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres oktatóik 
o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  
o egy osztályprogram megtervezése 
o ’Az ideális iskola’ jellemzői 
o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 
o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 
o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  
o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
o Milyen a jó oktató? 

— Íráskészség fejlesztése:  
o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 
o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-

állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott té-
mában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour gu-

ides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of accom-
modation, 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 Hun-
gary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 
planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 
package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 
o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 
o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  
o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 
o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 
o Érdekes, szokatlan szállások 
o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  
— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 
o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 
o egyéni vagy társasutazás? 
o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  
o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 
egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét röviden 
és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant members 

of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural instituti-
ons, 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, entertain-
ment, 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 felhasz-
nálása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Kutatómunka 
o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 
o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 
o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 
o ’mozik’ – kellenek még? 
o az olvasás szerepe a 21. században 
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o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 
— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 
o film/könyv ajánló brossúra készítése 
o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 
— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 
stratégiákat; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 
 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, oktatói, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 
és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 
megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 
 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 

és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 
érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 
eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és fejleszté-
sére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-
sének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 
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 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem kro-
nológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 
tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 
 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott tématar-
tományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  
— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 
— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 
o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  
o a dialektusokról 
o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 
— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
— Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 
felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi közös-
ség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 
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 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different count-

ries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 
landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
o a falvak szerepe manapság a két országban 
o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 
o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 
o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 
o karácsony ünneplése a világ országaiban 
o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 
o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 
o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 
— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 
egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-

deklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 
o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudáste-

rület témaköreiről 
— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 
o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosz-

szabb lista? 
o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hoz-
zájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, ese-
mények lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értel-
mezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és ese-
mények alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— videók megtekintése  

o hírműsorok  
o aktuális eseményekről szóló tudósítások 
o riportok 

— Szerepjáték 
o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 
o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 
o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 
o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
o a szalagcímek nyelvezete 
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o az újságcikkek stilusa szerkezete 
o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi ele-
meket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 
autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using techno-
logy in everyday life, using technology for studying or for work 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social net-
works 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 
o a házimunkát  
o az oktatást? 
o a kommunikációt? 
o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 
o a világ legfontosabb találmányai 
o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 
o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 
o „Én és a telefonom”  
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— Vitafórum  
o az internet jövője 
o mire jó a virtuális valóság?  
o haladás-e minden változás? 
o a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 
 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy hal-
lott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 
o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása 

az osztálynak 
o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 
o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 
o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, ku-

tatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

 

 

11. évfolyam 
 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése mel-
lett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi követelmé-
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nyeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal ren-
delkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 
információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasz-
nálati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresz-
tül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül 
oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 
nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre 
kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a tár-
sadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), 
a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felké-
szülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, 
a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már 
változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített 
szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól el-
térni, mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé vá-
lik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az 
adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kom-
penzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megje-
leníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli 
beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 
biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszéd-
ben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 
mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi társalgásra 
is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszé-
lők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza 
olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért 
standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző 
csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 
részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. Szó-
kincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak 
hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós 
eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírá-
sában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már le-
hetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 
tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különb-
ségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni cél-
nyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdek-
lődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket 
már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor változásá-
nak következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes tématartomány még 
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kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget kap-
nak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális ismeretek vagy egyes ke-
reszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, 
hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. 
Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gaz-
dasági és pénzügyi ismeretek. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafel-
készülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi 
feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell 
kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek 
elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulás-
sal kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 
végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint 
arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 
az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra 
célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11. 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 somet-

hing?) 
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— 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. évfolyamon (a zárójelben olvas-
ható angol nyelvű kifejezések példák): 
— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 

I’ll have finished cooking by then.)  
— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ 

(I was going to help her. I was about to leave.) 
— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English 

for two years before I passed my exam.) 
— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had 

the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  
— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened to 

leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered to 
take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 
really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 
— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 
— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 
— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 
— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I 

seen such a beautiful landscape.) 
— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  
— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  
 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 
— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 
— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi szöve-

get; 
— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle  11 
Environment and nature 9 
Holidays, travelling, tourism 9 
Public matters, entertainment 5 
English and language learning 11 
Intercultural topics 11 
Cross-curricular topics and activities 11 
Current topics 11 
Science and technology, Communication 5 
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People and society 5 
Financial matters 5 
Carreer and employment 5 
Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy el-
képzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert 
nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget; 

 értelmezi az összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 
változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 
alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, fa-

mily relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 
people, role models, healthcare personnel 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and wi-
der environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 
furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes and 
accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 
and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 
habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going 
to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 
responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 
welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 
illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 
characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató informá-
ciók átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes tématarto-
mányban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 
o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 
o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 
o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  
o orvosi ellátás igénybevétele 
o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 
o  életem 15 év múlva  
o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 
o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 
o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a körül-
mények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és 
világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 
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 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-
retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 
 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 
szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-

állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 
city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 
nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature pro-
tection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 
maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, recycling and re-
using 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 
átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti tématarto-
mányban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 
o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  
o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 
o alternatív energiaforrások 
o globális felmelegedés 
o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour gu-

ides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of accom-
modation, 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 Hun-
gary and abroad, festivals 
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 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 vonat-
kozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, turiz-
mus tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 
— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  
o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 
— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 
— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 
— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 
o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos ese-
ményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 
történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 
témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők köz-
nyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-
retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 
 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématarto-

mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgető-
társ esetében is; 
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 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetek-
ben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi hát-
tértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural instituti-
ons, 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: administra-
tion, services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, entertain-
ment, 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, app-
lications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 
játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a köz-
vetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, szórako-
zással kapcsolatos tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyaror-
szági városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  
— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 
— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 
o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 
o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult stra-
tégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, oktatói, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-
sének továbbfejlesztése céljából; 

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 
szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és beszéd-
szándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi in-
terakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket.  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 
intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 
 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati le-
hetőségeket; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 
 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 
o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  
o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 
o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 
o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 
o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 
— Vitafórum 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális kommuni-
kációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt foly-
tat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 
 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé te-

szik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udva-
riassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 
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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 célnyel-
ven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 
 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 
o Anglia rövid történelme 
o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  
o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  
o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 
o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  
o egy célnyelvi ország gasztronómiája  
o magyar receptek angol interpretálása 
o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  
— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 
o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-

deklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 
o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 
o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 
 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értel-
mezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és ese-
mények alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  
o angol sajtótermékek fajtái 
o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjele-

níteni 
o aktuális hírek olvasása 
o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcso-

latban 
— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 
o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  
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TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika tématarto-
mányhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématartomány-
hoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, researc-

hers, 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 techno-
logy 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 vonatkozáso-
kon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 
tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o találmányok 
o a jövő technikái 

— Egyéni project 
o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 
o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  
o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  
o az internet pozitív és negatív oldalai  
o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

TÉMAKÖR: People and society 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 
people working in services    

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 
countryside, home, public places, public offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in every-
day life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 
events and celebrations, national and international events and holidays  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 
using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, vo-
lunteering, community service 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, worka-
holic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 
tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between individu-
als, relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozáso-
kon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 
tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 
o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 
o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  
o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   
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o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 
— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 
o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 
o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, emp-

loyees, white and blue collar workers 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service of-
fices  

 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 vonatkozá-
sokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 
tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 
o az első bankok 

— Szerepjáték  
o banki ügyintézés  
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o számlanyitás 
o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  
o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 
o spórolás-költekezés 
o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 
o hitelek, állami támogatások 
o a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 
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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, offi-
ces  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in diffe-
rent jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 
meetings   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life 
long learning, applying for a job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 
summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 
cooperation, critical thinking, mobility, CV 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatko-
zásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és munkaválla-
lás tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 
o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  
o Állásinterjú 
o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 
o Álláshirdetések böngészése 
o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  
o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 
o Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 
 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 
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 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  
 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 
fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 
o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

 

12. évfolyam 
 

A 12. évfolyamra a tanuló már B1/B2 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 
mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi köve-
telményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal 
rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismeré-
sére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasz-
nálati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresz-
tül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül 
oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 
nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre 
kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a tár-
sadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), 
a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felké-
szülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, 
a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már 
változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített 
szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól el-
térni, mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé vá-
lik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az 
adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kom-
penzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megje-
leníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli 
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beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 
biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszéd-
ben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 
mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi társalgásra 
is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszé-
lők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza 
olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért 
standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző 
csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 
részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. Szó-
kincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak 
hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós 
eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírá-
sában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már le-
hetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 
tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különb-
ségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni cél-
nyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdek-
lődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket 
már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor változásá-
nak következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes tématartomány még 
kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget kap-
nak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális ismeretek vagy egyes ke-
reszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, 
hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. 
Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gaz-
dasági és pénzügyi ismeretek. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafel-
készülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi 
feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell 
kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek 
elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulás-
sal kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 
végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint 
arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 
az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra 
célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 
nyelvű kifejezések példák): 
— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 
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— 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 somet-

hing?) 
— 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 12. évfolyamon (a zárójelben olvas-
ható angol nyelvű kifejezések példák): 
— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 

I’ll have finished cooking by then.)  
— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ 

(I was going to help her. I was about to leave.) 
— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English 

for two years before I passed my exam.) 
— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had 

the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  
— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened to 

leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered to 
take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 
really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 
— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 
— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 
— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 



367 
 

— 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 szöve-

get; 
— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle  10 
Environment and nature 8 
Holidays, travelling, tourism 8 
Public matters, entertainment 7 
English and language learning 10 
Intercultural topics 10 
Cross-curricular topics and activities 10 
Current topics 10 
Science and technology, Communication 5 
People and society 5 
Financial matters 10 
Carreer and employment 5 
Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 108 
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TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy el-
képzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert 
nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget; 

 értelmezi az összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 
változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 
alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, fa-

mily 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 wi-
der 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  
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 
and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 
habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going 
to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 
responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 
welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 
illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 
characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató informá-
ciók átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes tématarto-
mányban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 
o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 
o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 
o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  
o orvosi ellátás igénybevétele 
o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 
o  életem 15 év múlva  
o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 
o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 
o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a körül-
mények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és 
világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-
retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 
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 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 
információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 
szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 
city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 
nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature pro-
tection, 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 re-
using 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 
átadása 



371 
 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti tématarto-
mányban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 
o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  
o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 
o alternatív energiaforrások 
o globális felmelegedés 
o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour gu-

ides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of accom-
modation, 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 Hun-
gary 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 
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 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonat-
kozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, turiz-
mus tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 
— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  
o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 
— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 
— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 
— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 
o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos ese-
ményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 
történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 
témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők köz-
nyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 
 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-

retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgető-
társ esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetek-
ben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi hát-
tértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 
 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 
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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 instituti-
ons, 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: administra-
tion, services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, entertain-
ment, 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, app-
lications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 
játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a köz-
vetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, szórako-
zással kapcsolatos tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyaror-
szági városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  
— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 
— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 
o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 
o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult stra-
tégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 



374 
 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-
sének továbbfejlesztése céljából; 

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 
szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és beszéd-
szándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi in-
terakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket.  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 
intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 
 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 
 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati le-

hetőségeket; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 
 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 
o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  
o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 
o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 
o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 
o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 
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— Vitafórum 
o miért halványulnak el a dialektusok? 
o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális kommuni-
kációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 
 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt foly-

tat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé te-
szik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udva-
riassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 
 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete célnyel-
ven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 
o Anglia rövid történelme 
o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  
o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  
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o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 
o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  
o egy célnyelvi ország gasztronómiája  
o magyar receptek angol interpretálása 
o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  
— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 
o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 
o Miben hasznos a globalizáció?  
o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-

deklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 
o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 
o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  
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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 értel-
mezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és ese-
mények alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  
o angol sajtótermékek fajtái 
o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjele-

níteni 
o aktuális hírek olvasása 
o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcso-

latban 
— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 
o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika tématarto-
mányhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématartomány-
hoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, researc-

hers, 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 
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using techno-
logy 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 vonatkozáso-
kon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 
tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o találmányok 
o a jövő technikái 

— Egyéni project 
o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 
o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  
o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  
o az internet pozitív és negatív oldalai  
o Lesz-e az unokámnak telefonja? 
o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 
people working in services    

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 
countryside, home, public places, public offices 
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in every-
day life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 
events and celebrations, national and international events and holidays  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 
using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, vo-
lunteering, community service 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, worka-
holic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 
tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between individu-
als, relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozáso-
kon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 
tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 
o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 
o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  
o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   
o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  
o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 
o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 
o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 



380 
 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, emp-

loyees, white and blue collar workers 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service of-
fices  

 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 vonatkozá-
sokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 
tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 
o az első bankok 

— Szerepjáték  
o banki ügyintézés  
o számlanyitás 
o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  
o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 
o spórolás-költekezés 
o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 
o hitelek, állami támogatások 
o a tőzsde története, működése 

 

 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 



381 
 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, offi-
ces  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in diffe-
rent jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 
meetings   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life 
long learning, applying for a job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 
summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 
cooperation, critical thinking, mobility, CV 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatko-
zásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és munkaválla-
lás tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 
o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  
o Állásinterjú 
o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 
o Álláshirdetések böngészése 
o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  
o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 
o Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 
 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 
 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 
o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

 

 

13. évfolyam 
 

A 13. évfolyamra a tanuló már B1/B2 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 
mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi köve-
telményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal 
rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismeré-
sére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  
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A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasz-
nálati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresz-
tül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül 
oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 
nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre 
kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a tár-
sadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), 
a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felké-
szülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, 
a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már 
változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített 
szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól el-
térni, mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé vá-
lik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az 
adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kom-
penzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megje-
leníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli 
beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 
biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszéd-
ben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 
mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi társalgásra 
is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszé-
lők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza 
olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért 
standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző 
csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 
részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. Szó-
kincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak 
hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós 
eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírá-
sában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már le-
hetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 
tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különb-
ségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni cél-
nyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdek-
lődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket 
már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor változásá-
nak következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes tématartomány még 
kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget kap-
nak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális ismeretek vagy egyes ke-
reszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, 
hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. 
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Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gaz-
dasági és pénzügyi ismeretek. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafel-
készülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi 
feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell 
kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek 
elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulás-
sal kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 
végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint 
arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 
az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra 
célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 13. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 
nyelvű kifejezések példák): 
— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 
— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  
— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I think, 

You’ve persuaded me.) 
— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you mean, 

but … I agree to some extent, but…)   
— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 
completely disagree. You must be joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  
— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, The 

diagram proves that …) 
— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, It 

doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 
— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  
— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   
— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  
— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 
— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would be 

excellent. That’s a good idea, but…)  
— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the 

time, would you?) 
— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 
— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say somet-

hing?) 
— 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 13. évfolyamon (a zárójelben olvas-
ható angol nyelvű kifejezések példák): 
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— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 
I’ll have finished cooking by then.)  

— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ 
(I was going to help her. I was about to leave.) 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English 
for two years before I passed my exam.) 

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had 
the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened to 
leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered to 
take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 
really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 
— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 
— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 
— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 
— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I 

seen such a beautiful landscape.) 
— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  
— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  
 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 
— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 
— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi szöve-

get; 
— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 13. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 155 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle  5 
Environment and nature 5 
Holidays, travelling, tourism 10 
Public matters, entertainment                 10 
English and language learning 10 
Intercultural topics 10 
Cross-curricular topics and activities 10 
Current topics 10 
Science and technology, Communication 10 
People and society 10 
Financial matters 10 
Carreer and employment 10 
Gaining and sharing knowledge 10 
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Final exam preparation 40 
Összes óraszám: 155 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy el-
képzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert 
nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget; 

 értelmezi az összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 
változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 
alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, fa-

mily 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 wi-
der environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 
furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes and 
accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 
and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 
habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going 
to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 
responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 
welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 
illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 
characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató informá-
ciók átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes tématarto-
mányban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 
o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 
o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 
o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  
o orvosi ellátás igénybevétele 
o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 
o  életem 15 év múlva  
o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 
o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 
o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a körül-
mények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és 
világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 
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 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-
retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 
információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 
szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-

állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 
city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 
nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature pro-
tection, 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 re-
using 
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 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 
átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti tématarto-
mányban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 
o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  
o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 
o alternatív energiaforrások 
o globális felmelegedés 
o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour gu-

ides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of accom-
modation, 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 Hun-
gary and abroad, festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 
planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  
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 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 vonat-
kozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, turiz-
mus tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 
— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  
o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 
— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 
— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 
— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 
o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos ese-
ményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 
történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 
témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők köz-
nyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-
retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 
 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématarto-

mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgető-
társ esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetek-
ben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi hát-
tértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 
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 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural instituti-
ons, 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: administra-
tion, services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, entertain-
ment, 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, app-
lications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 
játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a köz-
vetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, szórako-
zással kapcsolatos tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyaror-
szági városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  
— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 
— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 
o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 
o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 
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 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult stra-
tégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-
sének továbbfejlesztése céljából; 

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 
szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és beszéd-
szándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi in-
terakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket.  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 
intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 
 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati le-
hetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 
o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  
o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 
o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 
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o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 
o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 
— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 
o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális kommuni-
kációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt foly-
tat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 
 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé te-
szik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udva-
riassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 
landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  
 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete célnyel-

ven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 
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o Anglia rövid történelme 
o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  
o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  
o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 
o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  
o egy célnyelvi ország gasztronómiája  
o magyar receptek angol interpretálása 
o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  
— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 
o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 
o Miben hasznos a globalizáció?  
o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 
 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-

deklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 
o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 
o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 
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 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értel-
mezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és ese-
mények alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  
o angol sajtótermékek fajtái 
o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjele-

níteni 
o aktuális hírek olvasása 
o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcso-

latban 
— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 
o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika tématarto-
mányhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématartomány-
hoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, researc-

hers, 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  
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using techno-
logy 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 vonatkozáso-
kon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 
tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o találmányok 
o a jövő technikái 

— Egyéni project 
o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 
o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  
o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  
o az internet pozitív és negatív oldalai  
o Lesz-e az unokámnak telefonja? 
o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 
people working in services    
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 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 every-
day life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 
events and celebrations, national and international events and holidays  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 
using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, vo-
lunteering, community service 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, worka-
holic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 
tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between individu-
als, relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozáso-
kon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 
tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 
o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 
o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  
o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   
o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  
o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 
o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 
o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, emp-

loyees, white and blue collar workers 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service of-
fices  

 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 vonatkozá-
sokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 
tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 
o az első bankok 

— Szerepjáték  
o banki ügyintézés  
o számlanyitás 
o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  
o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 
o spórolás-költekezés 
o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 
o hitelek, állami támogatások 
o a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 
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 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 
employers, employees, colleagues  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, offi-
ces  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in diffe-
rent jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 
meetings   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life 
long learning, applying for a job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 
summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 
cooperation, critical thinking, mobility, CV 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatko-
zásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és munkaválla-
lás tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 
o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  
o Állásinterjú 
o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 
o Álláshirdetések böngészése 
o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  
o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 
o Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 
 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  
 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 
fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 
o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 
 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kogni-
tív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 
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 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát akadá-
lyozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 
használ; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 
 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Vizsgafeladatok gyakorlása 
— Vizsgaszituációk gyakorlása 
— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 
— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 
— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 
— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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Oktatási program a német, mint első idegen nyelv tantárgy számára 

9–13. évfolyam  
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Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9. évfolyam 
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy ha a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 
idegen nyelvi kommunikatív kompetenciákkal rendelkezik, azokat továbbfejlessze, amennyiben ezekkel 
nem rendelkezik, kialakítsa. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a 
társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése össz-
hangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a sza-
kaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban 
a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, felelősségteljes 
gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a 
digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 
nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs helyzetben tudja 
használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható nyelv-
tudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre 
inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért 
a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább sze-
mélyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs helyzetek-
ben használhassa.  
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Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák 
továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkafor-
mák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselő-
adásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, il-
letve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kriti-
kusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értéke-
lési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 
mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és 
a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelv-
órákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló 
a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben 
a szakaszban tovább csökken. 

A helyi tantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb szövegtípu-
sokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal, személyes 
élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint au-
tentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint 
interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hang-
súlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és 
turizmus. A már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környe-
zeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, 
valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az 
osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hang-
súlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématarto-
mányok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásá-
nak javasolt mélységét jelölik. 

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 
nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

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?) 
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 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 fre-

undlichen 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  
- Igeragozás 
- Szórend: kijelentő ill. kérdő mondat 
- Birtokos névmás, Birtoklás 
- Határozatlan és határozott névelő  
- Főnevek többes száma 
- Felszólító mód 
- alles/alle 
- Eldöntendő kérdés 
- Tagadás: nicht 
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- Az es névmás 
- Szórend aber és und után 
- Főnevek tárgyesete 
- Gyenge főnevek 
- Összetett szavak   
- es gibt 
- Szórend kiemelt mondatrész után 
- Birtoklás: haben 
- Tagadás: kein 
- Tőhangváltós igék 
- Személyes névmás tárgyesete 
- Elváló igekötők                                 
- man            
- Részes eset                            

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. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver-
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

30 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 
Umwelt 

10 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbil-
dung 

15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 14 
Öffentliches Leben, Unterhaltung 10 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 
Aktuelle Themen 10 
Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 144 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehun-
gen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a kö-
rülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár ismeret-
len beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő is-
mert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben alkal-
mazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interak-
ciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklő-
dési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 
releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 
célnyelvi kérdésekre; 
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 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, Fami-

lienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 
weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Persönli-
che 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 Er-
nährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 
tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Fami-
lienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Verletzungen, 
medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Charakterzüge Wohl-
stand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauen-
rolle-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? 
— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 
— vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 
— szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 
— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 
— közvélemény kutatás:  
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a. hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és 
az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi ele-
meket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 
Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatast-
rophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt-
schutz, 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, újrahaszno-

sítás 
— internetes kutatás:  
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 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 
— kiselőadás készítése:  

 veszélyben a Földünk 
 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: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenysé-
gekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 
 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető tör-

ténetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően cél-
nyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsinstitu-
tionen, 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  
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, Ver-
wendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditions-
pflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wis-
sen, 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 fej-
lesztő 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 angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott té-
mában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und Rei-

seleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkunftsmög-
lichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche Dienstleistungs-
betriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, Ausstel-
lungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskar-
ten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feier-
tage 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? 
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— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 
— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 
egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 
 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét rövi-

den és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Insti-
tutionen, 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 Ve-
ranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, Unter-
haltung, 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 felhasz-
nálása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

  Interakció a közéleti tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— vitakészség fejlesztése:  
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 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:10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 
stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 
 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 
és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 
megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 
és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 
érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 
eszközök segítségével; 
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 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és fejleszté-
sére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-
sének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem kro-
nológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 
 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 
tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott tématar-
tományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 
 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

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 
— 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’) felhasz-
nálva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 
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 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi közös-
ség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, typi-
sche 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:10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 
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 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 
egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-

deklődésnek 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 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület té-
maköreiről 

— 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 leghosz-

szabb lista? 
 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hoz-
zájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, ese-
mények lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események ér-
telmezése 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 
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— 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-

állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi ele-
meket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 
autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im Haus-

halt, 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 
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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: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 
 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 
hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 
 Információ megosztása német nyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek bemuta-
tása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 
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 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, kutatási 
eredmények, beszámolók stb.)  

 

 10. évfolyam 
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 
idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett 
egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek 
kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal 
és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 
keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 
igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 
tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 
nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs helyzetben tudja 
használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható nyelv-
tudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre 
inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért 
a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább sze-
mélyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs helyzetek-
ben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák 
továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkafor-
mák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselő-
adásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, il-
letve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kriti-
kusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értéke-
lési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 
mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és 
a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelv-
órákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló 
a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben 
a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb szövegtípu-
sokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal, személyes 
élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint au-
tentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint 
interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hang-
súlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és 
turizmus. A már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környe-
zeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, 
valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az 
osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hang-
súlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématarto-
mányok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásá-
nak javasolt mélységét jelölik. 



421 
 

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.  

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…) 
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 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit fre-
undlichen 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.) 

 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 mel-
lékmondat (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 Ha-
usaufgabe 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, der-
selbe, 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. 
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A 10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver-
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

30 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 
Umwelt 

10 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbil-
dung 

15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 14 
Öffentliches Leben, Unterhaltung 10 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 
Aktuelle Themen 10 
Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 144 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehun-
gen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a kö-
rülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár ismeret-
len beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő is-
mert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben alkal-
mazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interak-
ciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklő-
dési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 
releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 
célnyelvi kérdésekre; 



425 
 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, Fami-

lienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 
weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Persönli-
che 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 Er-
nährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 
tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Fami-
lienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Verletzungen, 
medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Charakterzüge Wohl-
stand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauen-
rolle-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  
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 pl. tinédzserek helyzete a családban 
— szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 
— prezentáció készítése:  

a. 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-

állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és 
az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi ele-
meket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 
Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatast-
rophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt-
schutz, 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: 
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— 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, újrahaszno-

sítás 
— 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: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 
 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenysé-
gekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 
 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető tör-
ténetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően cél-
nyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

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: Bildungsinstitu-
tionen, 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, Ver-
wendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditions-
pflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wis-
sen, 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 fej-
lesztő 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 angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott té-
mában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und Rei-

seleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkunftsmög-
lichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche Dienstleistungs-
betriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, Ausstel-
lungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskar-
ten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feier-
tage 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? 
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 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 
 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét rövi-
den és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Insti-
tutionen, 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 Ve-
ranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, Unter-
haltung, Kultur, Dientleistungen 
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 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 felhasz-
nálása 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:10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 
stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 
 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 
és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 
megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 
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 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 
és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 
érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 
eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és fejleszté-
sére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 
 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-

sének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem kro-
nológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 
tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 
 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott tématar-
tományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

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 



433 
 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 
— 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’) felhasz-
nálva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi közös-
ség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, typi-
sche 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 
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 milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  
JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 
egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-

deklődésnek 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 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület té-
maköreiről 

— 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 leghosz-

szabb lista? 
 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hoz-
zájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, ese-
mények lényegét. 
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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 ér-
telmezése 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi ele-
meket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 
autentikus írott szövegekben. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im Haus-

halt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 
Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 
Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 
 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— 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: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 
hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 
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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 bemuta-
tása 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.)  

11. évfolyam 
A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből, és célja, nyelvtudása 
további fejlesztése mellett, legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érett-
ségi követelményeit sikeres teljesítése. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és ta-
pasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ 
megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasz-
nálati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon ke-
resztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibő-
vül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is 
tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkal-
mazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, feltételek vagy a 
kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymás-
hoz viszonyított státusza), a mentális kontextus (például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb para-
méterek (például a felkészülés lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és 
egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tuda-
tos 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 események-
ről 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 be-
szédprodukciójában 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. Egé-
szében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly korlá-
tokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind élőbe-
szédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott, köznyelvi 
kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzene-
tek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a 
szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szöve-
gekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi 
műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 
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részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. Szó-
kincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak 
hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós 
eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírá-
sában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 
lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 
tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és kü-
lönbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni 
célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 
érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és kész-
ségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is 
fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor változásának 
következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes tématartomány még kiemel-
kedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakö-
rök, mint például az országismeret és interkulturális ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak 
idegen nyelven. A tanuló életkora és absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelen-
jenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák 
az ember és társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi isme-
retek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka 
világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről 
történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken 
az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak 
tanórai keretek között kell megismerkednie a német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, va-
lamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és 
gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. A középiskola utolsó két évében mindezek el-
érése érdekében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 
végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint 
arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja. 

A helyi tantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 
az adott 2 évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra, 
célnyelvi példákkal. A listákban megjelenhetnek a korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és 
újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 11. 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...) 



439 
 

 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 In-
formationen 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. évfolyamon (a zárójelben ol-
vasható 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 bewun-
dern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), következtető 
mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), megengedő mellék-
mondat (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 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 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 kommunikációjá-

ból születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 
szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

A 11. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver-
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

11 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 
Umwelt 

9 

Reisen und Urlaub, Tourismus 9 
Öffentliches Leben und Unterhaltung 5 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 11 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 11 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 11 
Aktuelle Themen 11 
Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 
Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 5 
Wirtschaft und Finanzen 5 
Arbeitswelt und Karriere 5 
Wissenserwerb und Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 108 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehun-
gen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy el-
képzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert 
nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 
változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 
alkalmazza; 
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 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, Fami-

lienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, berühmte Per-
sonen, 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, Freizeit-
orte, 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 (Familien-
feste, 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 Fami-
lienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 
Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, Beziehun-
gen, 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 informá-
ciók átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes tématarto-
mányban 

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 
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— 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: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a körül-
mények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és 
világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-
retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 
 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 
szóban és írásban; 
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 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-

állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 
 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen, 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 
Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatast-
rophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt-
schutz, 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 informá-
ciók átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti tématarto-
mányban 

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 
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— 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: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkunftsmög-
lichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche Dienstleis-
tungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sehenswürdigkei-
ten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 
Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feier-
tage 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, Sprachtou-
rismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonat-
kozásokon túlmutató információk átadása 



445 
 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, tu-
rizmus 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, társada-

lomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos ese-
ményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 
történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 
témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők köz-
nyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 
 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-

retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgető-
társ esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetek-
ben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi hát-
tértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 
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 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Insti-
tutionen, 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 Ve-
ranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, Unter-
haltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: Frei-
zeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Er-
eignisse 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 köz-
vetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, szóra-
kozással kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatómunka  

 kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyaror-
szági 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: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult stra-
tégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 
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 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-
sének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az isme-
retlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és beszéd-
szándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi in-
terakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 
intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 
 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 
 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati le-
hetőségeket. 

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 
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 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: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális kommu-
nikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt foly-
tat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé te-
szik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 
 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udva-

riassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, ty-
pische 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 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— prezentáció készítése és bemutatása  

 Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsolódásai 
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— 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: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 
 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-

deklődésnek 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: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  
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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 ér-
telmezése 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 megje-
leníteni 

 aktuális hírek olvasása 

 az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcso-
latban 

— osztálymunka 

 német nyelvű híradó rendszeres nézése 

 iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika tématarto-
mányhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für Alltags-
menschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, Konfe-
renzen 

 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 vonatkozá-
sokon 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? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und Be-
hörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, öffent-
licher 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. Feier-
tage 

 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, Internetabhängig-
keit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 
Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 
Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkei-
ten-Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozá-
sokon 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?  

  



453 
 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, Ar-

beitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche Di-
enstleistungsbereiche, 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 vonatko-
zásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazda-
ság 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 
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— 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: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, Arbeit-

geber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 
Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 
unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorstel-
lungsgespräch, Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, le-
benslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, Be-
rufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosen-
hilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatko-
zásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és munkavál-
lalás tématartományban 
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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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 
 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 
 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 
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 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 

 

12. évfolyam 
A 12. évfolyam célja a 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 tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasz-
nálati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon ke-
resztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibő-
vül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is 
tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkal-
mazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, feltételek vagy a 
kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymás-
hoz viszonyított státusza), a mentális kontextus (például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb para-
méterek (például a felkészülés lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és 
egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tuda-
tos 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 események-
ről 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 be-
szédprodukciójában 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. Egé-
szében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly korlá-
tokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind élőbe-
szédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott, köznyelvi 
kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzene-
tek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a 
szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szöve-
gekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi 
műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 
részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. Szó-
kincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak 
hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós 
eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírá-
sában már többnyire pontos.  
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A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 
lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 
tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és kü-
lönbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni 
célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 
érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és kész-
ségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is 
fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor változásá-
nak következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes tématartomány még 
kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget kapnak további 
témakörök, mint például az országismeret és interkulturális ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tar-
talmak idegen nyelven. A tanuló életkora és absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy 
megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. 
Ilyen témák az ember és társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 
pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló diákok számára szintén elengedhetetlen a munka vilá-
gával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről 
történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken 
az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak 
tanórai keretek között kell megismerkednie a német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, 
valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontja-
ira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. A középiskola utolsó két évében mind-
ezek 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, vala-
mint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja. 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 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 In-
formationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 
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 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 12. évfolyamon (a zárójelben ol-
vasható 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 bewun-
dern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), következtető 
mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), megengedő mellék-
mondat (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 kommunikációjá-

ból születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 
szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 12. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver-
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

10 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 
Umwelt 

8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 
Öffentliches Leben und Unterhaltung 7 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 
Aktuelle Themen 10 
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Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 
Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 5 
Wirtschaft und Finanzen 10 
Arbeitswelt und Karriere 5 
Wissenserwerb und Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 108 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-
hungen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy el-
képzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert 
nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 
változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 
alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, Fami-

lienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, berühmte Per-
sonen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte 
und neue Familienmodelle 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 
weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeit-
orte, 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 (Familien-
feste, 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 Fami-
lienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 
Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, Beziehun-
gen, 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 informá-
ciók átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes tématarto-
mányban 

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? 



461 
 

 minden biotermék bio? 

 a márkanevek szerepe a társadalomban 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a körül-
mények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és 
világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-
retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 
információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 
szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 
 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen, 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 
Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatast-
rophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt-
schutz, 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 informá-
ciók átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti tématarto-
mányban 

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: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 
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 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 
Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkunftsmög-
lichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche Dienstleis-
tungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sehenswürdigkei-
ten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 
Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feier-
tage 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, Sprachtou-
rismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonat-
kozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, tu-
rizmus 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 
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— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, társada-
lomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos ese-
ményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 
történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 
témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők köz-
nyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 
 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-

retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgető-
társ esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetek-
ben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi hát-
tértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 
sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Insti-
tutionen, 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 Ve-
ranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, Unter-
haltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: Frei-
zeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Er-
eignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 
játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a köz-
vetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, szóra-
kozással kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatómunka  

 kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyaror-
szági 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult stra-
tégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 
 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-
sének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az isme-
retlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és beszéd-
szándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi in-
terakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket;  



466 
 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 
intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati le-
hetőségeket. 

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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális kommu-
nikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 
 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt foly-

tat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 
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 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé te-
szik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udva-
riassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, ty-
pische 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 

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  
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-
deklődésnek 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 
vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események ér-
telmezése 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 megje-

leníteni 

 aktuális hírek olvasása 

 az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcso-
latban 

— osztálymunka 

 német nyelvű híradó rendszeres nézése 

 iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 
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TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika tématarto-
mányhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für Alltags-
menschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, Konfe-
renzen 

 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 vonatkozá-
sokon 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? 
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 lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und Be-
hörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, öffent-
licher 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. Feier-
tage 

 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, Internetabhängig-
keit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 
Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 
Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkei-
ten-Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozá-
sokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 
tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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— 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, Ar-

beitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche Di-
enstleistungsbereiche, 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 vonatko-
zásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazda-
ság 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 
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— 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: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, Arbeit-

geber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 
Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 
unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorstel-
lungsgespräch, Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, le-
benslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, Be-
rufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosen-
hilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatko-
zásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és munkavál-
lalás tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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— 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 
 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  
 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 
 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 
— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

13. évfolyam 

 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 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát je-
lenti. 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 csatorná-
kon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára 
kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is 
tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkal-
mazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, feltételek vagy a 
kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymás-
hoz viszonyított státusza), a mentális kontextus (például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb para-
méterek (például a felkészülés lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és 
egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tuda-
tos 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 események-
ről 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 be-
szédprodukciójában 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. Egé-
szében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly korlá-
tokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind élőbe-
szédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott, köznyelvi 
kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzene-
tek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a 
szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szöve-
gekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi 
műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 
részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. Szó-
kincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak 
hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós 
eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírá-
sában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 
lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 
tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és kü-
lönbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni 
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célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 
érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és kész-
ségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is 
fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor változásá-
nak következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes tématartomány még 
kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget kapnak további 
témakörök, mint például az országismeret és interkulturális ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tar-
talmak idegen nyelven. A tanuló életkora és absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy 
megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. 
Ilyen témák az ember és társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 
pénzügyi ismeretek. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés 
váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a német nyelvi érettségi felada-
taival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia 
az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. A középiskola 
utolsó két évében mindezek elérése érdekében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 
kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 
végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, vala-
mint 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 a német mint első idegen nyelvre a 13. 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 In-
formationen 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…)  



477 
 

 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 13. évfolyamon (a zárójelben ol-
vasható 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 bewun-
dern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), következtető 
mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), megengedő mellék-
mondat (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 kommunikációjá-

ból születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 
szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 13. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 155 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver-
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

5 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 
Umwelt 

5 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 
Öffentliches Leben und Unterhaltung                 10 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 
Aktuelle Themen 10 
Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 
Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 10 
Wirtschaft und Finanzen 10 
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Arbeitswelt und Karriere 10 
Wissenserwerb und Wissensvermittlung 10 
Vorbereitung auf das Abitur 40 

Összes óraszám: 155 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-
hungen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy el-
képzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert 
nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szö-
veget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 
 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról inter-
akciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 
alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének hasz-
nálatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 
 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-

sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, Fami-

lienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, berühmte Per-
sonen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte 
und neue Familienmodelle 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 
weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeit-
orte, 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 (Familien-
feste, 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 Fami-
lienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 
Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, Beziehun-
gen, 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 informá-
ciók átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes tématarto-
mányban 

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? 
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 minden biotermék bio? 

 a márkanevek szerepe a társadalomban 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a körül-
mények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és 
világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-
retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgató-
sághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 
információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról interak-
ciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 
szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 
a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó össze-
függő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-
függő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 
 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen, 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 
Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatast-
rophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt-
schutz, 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 informá-
ciók átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti tématarto-
mányban 

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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 
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 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kap-
csolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 
Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkunftsmög-
lichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche Dienstleis-
tungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sehenswürdigkei-
ten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 
Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feier-
tage 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, Sprachtou-
rismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonat-
kozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, tu-
rizmus 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 
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— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, társada-
lomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos ese-
ményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 
történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 
témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők köz-
nyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 
 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és isme-

retterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szöve-
gekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgető-
társ esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetek-
ben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi hát-
tértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 
sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Insti-
tutionen, 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 Ve-
ranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, Unter-
haltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: Frei-
zeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Er-
eignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 
játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a köz-
vetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, szóra-
kozással kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatómunka  

 kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyaror-
szági 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult stra-
tégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 
 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejté-
sének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az isme-
retlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és beszéd-
szándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi in-
terakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket;  
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 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 
intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati le-
hetőségeket. 

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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális kommu-
nikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 
 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt foly-

tat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 
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 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé te-
szik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udva-
riassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, ty-
pische 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 

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  
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és ér-
deklődésnek 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 
vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események ér-
telmezése 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 megje-

leníteni 

 aktuális hírek olvasása 

 az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcso-
latban 

— osztálymunka 

 német nyelvű híradó rendszeres nézése 

 iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 
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TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika tématarto-
mányhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für Alltags-
menschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, Konfe-
renzen 

 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 vonatkozá-
sokon 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? 



489 
 

 lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und Be-
hörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, öffent-
licher 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. Feier-
tage 

 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, Internetabhängig-
keit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 
Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 
Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkei-
ten-Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozá-
sokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 
tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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— 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, Ar-

beitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche Di-
enstleistungsbereiche, 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 vonatko-
zásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazda-
ság 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 
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— 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás tématar-
tományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mon-
danivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématarto-
mányhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, Arbeit-

geber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 
Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 
unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorstel-
lungsgespräch, Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, le-
benslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, Be-
rufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosen-
hilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatko-
zásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és munkavál-
lalás tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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— 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: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart ön-
állóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 
 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeret-
szerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  
 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 
 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 
— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 
 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kogni-
tív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 
 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát akadá-
lyozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 
használ; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 
 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 
 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

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 
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1.8. Testnevelés 

A harmadik nevelési-oktatási szakaszba lépve az előző években megkezdett sokoldalú alapozó és sport-
ági jellegű pszichomotoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés tovább folytatódik. A testne-
velés – szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a mozgáshoz fűződő felnőttkori pozitív viszo-
nyulást, az egészségtudatos magatartás igényének, napi életritmusba ágyazott struktúrájának kiépülését 
teszi lehetővé. A Nat-ban megfogalmazott nevelési célok mentén az Európai Unió által kialakított kulcs-
kompetenciák kialakítása a középfokú nevelési-oktatási szakaszban is folytatódik, a Nat-ban meghatá-
rozott tanulási kompetencia-összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül az egész-
ségtudatos 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 tanu-
lás alapelvén keresztül realizálódik, mely az autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés 
célját valósítja meg. A testnevelés sajátos társas környezetben megvalósuló mozgástartalmai az együtt-
működésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban kiemelt 
hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati hasznának tudatosítása. 
A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani a mozgásszegény életmód rizikó-
tényezőivel szembeni egészséges félelmet. A tanuló megismeri az egészségorientált képesség-összete-
vőket, azok jelentőségét az egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése érdeké-
ben, 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 fejlő-
dést 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 teljesít-
mény 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 kre-
ativitásban, 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 megje-
lenik 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 legfon-
tosabb részét továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti folyamatait alakító, az oktatótól 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 azonosságtu-
datra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt szerepet kap. 
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A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül erősíthetjük a 
tanulói motivációt és igényt az egészségorientált fittségösszetevők fejlesztésére. A technológia adta le-
hetőségek 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 fej-
leszti: 

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 kölcsönha-
tás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a különböző tanulási formákkal 
összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is hatást gyakorol. A különböző mozgás-
formák 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 gyakorlat-
orientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság elvárá-
sainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a kommunikáció általá-
ban nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőt-
lenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kom-
munikáció más formáit is, úgymint a kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztuso-
kat, a tekintet és/vagy az arc izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció 
mentén folynak, elég csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőe-
rejére gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális 
tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan fontos, hogy a 
korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés tanítási-tanulási folya-
mataiba. 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 moz-
gáselemzés, az információkeresés, -szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses té-
nyező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív kompo-
nensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros tevékenységek-
kel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a moz-
gásos 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 test-
nevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas kompe-
tenciák 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 közösségfej-
lesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési for-
mák, 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 ki-
emelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok megismerésének egyik 
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helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló értelmezni tudja a sporteredmé-
nyek személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajá-
tításával képessé válik arra, hogy saját tanulási tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az 
egészségfejlesztés kreatív ötleteit és produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóké-
pes játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevé-
kenység 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 eredmé-
nyeket. 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 munkaerköl-
csi 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 hely-
zeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is hasonló módon cseleked-
jen. 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 figye-
lembe véve, differenciáltan kell megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési felada-
tokhoz 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 terüle-
ten érintett tanulókra vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcso-
latos 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 moz-
gásszervi elváltozásokkal és belgyógyászati betegségekkel rendelkező tanulók adaptív testedzésének, 
mozgásműveltségük bővítésének biztosítása, az egészségi állapot, a teljesítőképesség helyreállítását kí-
náló testgyakorlatok elsajátítása és tudatos, rendszeres végzése, a preventív szemlélet alkalmazása. A 
tanulók kiválaszthatják a betegségüktől, elváltozásuktól függetlenül végezhető különböző testgyakorla-
tokat, 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 fon-
tosak a különböző kritériumokra vagy normákra vonatkoztatott pontérték-táblázatok, melyeket a tanu-
lók 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 emoci-
onális, hanem pedagógiai és sportszakmai kérdés is. 
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9. 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 át-
meneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között biológiai fejlettségük tekintetében jelen-
tős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, gondos tervezést és differenciált terhelésadago-
lást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási sza-
kasza tovább folytatódik. Az egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlő-
dése 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 fo-
lyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű mozgásformák iránti 
– a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés csökken, viszont a hatékony peda-
gógiai 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 tudás-
tartalmak 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 ki-
emelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú eszközökkel támogatott 
relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége javításának, valamint az aerob álló-
képesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 
− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén használja; 
− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően (fegyelmezetten, 

határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) törekszik végrehajtani az elsa-
játított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 
− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív környezetben tör-

ténő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult mozgásfor-

mák alkotó módon történő végrehajtását; 
− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, haté-

konyan és készségszinten kivitelezi; 
− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, hatéko-

nyan és készségszinten hajtja végre; 
− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, tanári 

ellenőrzés nélkül alkalmazza; 
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− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs képessége-
inek 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, lég-

zési 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 tisztálko-

dási szabályok betartását; 
− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egésszégtudatos, testmozgással ösz-

szefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A 9. évfolyam óraszáma: 144 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  Óraszám 
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 20 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 

Torna jellegű feladatmegoldások 
25 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható)  - 

Sportjátékok  40 

Testnevelési és népi játékok 17 

Önvédelmi és küzdősportok 7 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 

Összes óraszám: 144 
 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 
 ÓRASZÁM: 20 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 elő-

segítő 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 mo-

tiválja. 

 
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  összeállítása tanári segít-
séggel, azok önálló gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú edzésprogra-
mok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok alkalma-
zása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű eljárások tu-
datos alkalmazása tanári segítséggel 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és végrehajtása 
 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok  összeállítása, 

végrehajtása tanári kontrollal 

 A sportágspecifikus bemelegítések  összeállítása tanári segítséggel, levezetése társaknak tanári kont-
rollal 

 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, szergyakorla-
tok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
 ÓRASZÁM: 25 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 moti-

válja; 
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− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elő-
segítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja futóteljesítményét, ame-

lyet 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 egészségfejlesztés-

ben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós futások ta-
nári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok összevetése ko-
rábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak ösz-
szeállítása 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 jellem-
zőinek növelése, különböző irányokba és kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íve-
ken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, térdelőrajt rajt-
támlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60 m-en ismétléssel, mozgás-
képesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített távon alsó vagy felső botátadással. Váltósorrend és váltótávolság se-
gítséggel 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 soro-
zatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadá-
lyok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény tető, dob-
bantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre 

● Távolba ugrás 4–8 lépés nekifutással ugródombra (távolugró gödör hiánya miatt) 
 

 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika választása köte-
lező): 
● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből medicinlab-

dával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 



504 
 

● Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és tá-
volságra. Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal becsú-
szással. 

● Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. Ismerkedés a diszkoszvetés és 
kalapácsvetés forgómozgásával könnyített vagy kiegészítő szerek alkalmazásával (pl.: gumi-
labda, 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, előké-
szítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, anaerob, hajlékonyság, biome-
chanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 
 ÓRASZÁM: 25 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 elő-

segítő gyakorlatokat; 
− a torna és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és ki-

fejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− tanári segítséggel képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb izomcsopor-

tokat 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 szem-
pontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesz-
tése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a különböző torna-
szereken, 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, támasz-
cserék, 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), (fiúk) vándormászás, függeszkedési kísér-
letek 3–5 m magasságig felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeál-
lítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 
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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; guru-

lóátfordulások 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 fejenátfor-

dulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 
● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 
● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának tökéle-

tesítése 
● 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, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, hármas lépés fordulatokkal,  mér-
legállás, 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 

 

Fiúknak: 
 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó lefüggésbe, 
emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 
● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

FOGALMAK 
kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, átguggolás, támaszugrások első és 
második íve, utánlépés, térdelőállások, lebegőállások, vállátfordulás, hajlított támasz, lebegőtámasz, 
felkar-lebegőtámasz,  

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
 ÓRASZÁM: 40 óra 
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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 felisme-
rése, 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 területvé-
dekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpi-
konjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra épülő fel-
adatmegoldások gyakorlása 

  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segítség-
gel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 
 Kézilabda: 9. évfolyam 

 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, indu-
lások-megállások, – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások,) kapura lövéssel összekap-
csolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 
● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 
● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 
● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 
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 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, hosszúindulás, a két-
ütemű megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 
irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban. 

● Egy és kétkezes átadások, kosárra dobások álló helyből, labdavezetésből, fektetett dobás ügye-
sebb kézzel. 

● Ötletjáték 2 kosárra, létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő sza-
bálymódosításokkal. 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 
 

 Röplabda: 
● A kosár-és alkarérintés gyakorlása, érintőfelületek kialakítása, ügyességi gyakorlatok 
● Kosár- és alkarérintés gyakorlása társ-és fal segítségével 
● Lábmunka, helyezkedés labda nélkül, majd labdával, labda elkapásával, majd visszajátszásával 
● Alsó nyitás technikájának elsajátítása 
● 1:1,  2:2, 3:3 elleni játék 
● Szabályismeret: forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

 
 
 
 
 

Labdarúgás: 

 A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, megállá-
sok, irányváltoztatások 

 Labdavezetések, - átadások és - átvételek megfelelő módjainak (a lábfej különböző részeivel, talp-
pal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a kisjátékokban 

 Rúgások gyakorlása célba belső csüddel állított labdával, mozgásból 

 Emberfogásos védekezés alkalmazása a játékban 

 A kapusalaphelyzet gyakorlása 

 Guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása 
 

 Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a helyes 
ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – alkalma-
zása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 
● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban és mér-

kőzésjátékokban 
● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 
● Labdatartást fejlesztő játékok 
● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 
● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 
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● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a kapus és a védő játékosok együttmű-
ködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 
● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 
● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 

FOGALMAK 
játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, alsó - felső egyenes nyi-
tás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, alakzatbontás és 
alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 
 ÓRASZÁM: 17 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 be-
tartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- és futójá-
tékokban 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 irányváltoztatá-
sok, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő test-
nevelési 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, pár-
ban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére időkényszer 
bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. váltó- 
és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 
tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő páros, 
csoportos versengő játékok 
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− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő kooperativitást 
igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 
− Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya mé-

retei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 
− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat megva-

lósító 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 játé-

kok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos változatban) 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

 ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport speciális moz-

gásformáit célszerűen alkalmazza.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és to-

lerancia 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 egy-

szerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, csoportos és csapat jellegű feladat-
megoldások 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 kapcsola-
tos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, védekezésekre, ellentámadásokra épülő pá-
ros küzdőjátékok  

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai mozza-
natainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 
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 Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, mindkét 
irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a küzdőfelada-
tokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segít-
séggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

FOGALMAK 
fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
ÓRASZÁM: 10 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 moti-

válja; 
− 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 el-
mélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás kiala-
kítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (tollaslabdázás, síelés, 
korcsolyázás, szánkózás, túrázás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. Egysze-
rűbb edzéstervek önálló összeállítása tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének 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 isme-
rete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása 
− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorla-

tainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar személyisé-
geinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, vándortábor, sátortábor 
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TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés  

A gyógytestnevelés órákat intézményünkben a Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestneve-
lője látja el. 

 

 

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 át-
meneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között biológiai fejlettségük tekintetében je-
lentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, gondos tervezést és differenciált terhelés-
adagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-válto-
zási szakasza tovább folytatódik. Az egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképes-
ség fejlődése az előző évekhez hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló té-
nyezője a testalkati átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a 
kognitív folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű mozgás-
formák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés csökken, viszont a 
hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző mozgásformák összetett hatásainak el-
érésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő 
tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leá-
nyok megváltozott érdeklődéséhez. Az eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása 
tekintetében a teljes középfokú nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kor-
társak visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap a társtanítás, 
társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű mozgásműveltség az eltérő sportág-
specifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan képes feloldani. A cél elsősorban a fair play sza-
bályai melletti folyamatos játék kialakítása, melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabá-
lyozó képessége. A tanulók egyre inkább felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasz-
nos eltöltését szolgáló lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből kiindulva ki-
emelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú eszközökkel támogatott 
relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége javításának, valamint az aerob álló-
képesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 
− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén használja; 
− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően (fegyelmezetten, 

határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) törekszik végrehajtani az elsa-
játított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 
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− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív környezetben tör-
ténő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult mozgásfor-

mák alkotó módon történő végrehajtását; 
− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, haté-

konyan és készségszinten kivitelezi; 
− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, hatéko-

nyan 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 képessége-

inek 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, lég-

zési 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 tisztálko-

dási szabályok betartását; 
− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, testmozgással ösz-

szefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A 10. évfolyam óraszáma: 144 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 20 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 

Torna jellegű feladatmegoldások 
25 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok  40 

Testnevelési és népi játékok 17 

Önvédelmi és küzdősportok 7 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 10 

Összes óraszám: 144 
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TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 
 ÓRASZÁM: 20 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 elő-

segítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 
− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is mo-

tiválja. 

 
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 edzésprogra-
mok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok alkalma-
zása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű eljárások tu-
datos alkalmazása tanári segítséggel 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása és vég-
rehajtása 

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló összeál-
lítása, 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, szergyakorla-
tok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
 ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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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 moti-

válja; 
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elő-

segítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja futóteljesítményét, ame-

lyet 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 egészségfejlesztés-

ben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós futások ta-
nári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok összevetése ko-
rábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak ösz-
szeállítása 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 jellem-
zőinek növelése, különböző irányokba és kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íve-
ken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, térdelőrajt rajt-
támlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, 
mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített  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 soro-
zatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadá-
lyok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény tető, dob-
bantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre 
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● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. Verseny-
szerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika alapjaival emelt elugró 
helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

 
 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika választása köte-

lező): 
● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből medicinlab-

dával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 
● Kislabdahajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és távolságra. Is-

merkedés a lekészítés mozdulatával 
● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal becsú-

szással. 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.: gumi-
labda, 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, előké-
szítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, anaerob, hajlékonyság, biome-
chanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 
 ÓRASZÁM: 25 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 elő-

segítő 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 be-

mutatni. 

 
 
 
 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb izomcsopor-

tokat 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 szem-
pontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesz-
tése 
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 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a különböző torna-
szereken, 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, támasz-
cserék, 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; függeszke-
dési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeál-
lítása 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; guru-

lóátfordulások 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 fejenátfor-

dulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 
● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 
● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának tökéle-

tesítése 
● 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; tá-
maszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 
● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és karlendítésekkel 
● Fordulatok állásban, guggolásban 
● Tarkóállási kísérletek segítséggel 
● Leugrások feladatokkal 
● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 
 Gyűrűn:  
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● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó lefüggésbe, 
emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 
● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

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, kanyar-
lati leugrás, térdfüggés, fekvőfüggés, alugrás, kelepfelhúzódás, kelepforgás, térdfellendülés 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
 ÓRASZÁM: 40 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 felisme-
rése, 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 területvé-
dekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpi-
konjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra épülő fel-
adatmegoldások gyakorlása 

  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 
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 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segítség-
gel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Kézilabda: 10. évfolyam 
● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, indu-

lások-megállások, cselezések irányváltással, 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) ka-
pura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot követő felugrás-
ból, 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 hosszúindu-
lás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és két labdale-
ütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű 
és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 
● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással 

befejezve 
● Fektetett dobás gyakorlása jobb és bal kézzel. Ügyesebb kézzel gyakorlás félaktív, aktív védő 

játékos jelenlétében 
● Emberfogás, területvédekezés, ötletjáték támadásban 
● 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, alkalmazása különböző já-

tékhelyzetekben 
● Mély súlyponti helyzetek, alaphelyzetek kialakítása, és abban történő érintések alkalmazása 
● Helyezkedési módok, labdához való igazodás, mezőnymunka 
● 3 érintés fogalma, (bejátszás-feladás-leütés) gyakorlása 
● Dobott labda talajról történő leütés, támadási technikák megismerése (ejtés, szúrás, pörgetés, 

leütés) 
● Szabályismeret, forgásszabályok 
● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 labdarúgás: 
 támadó és védő alapmozgások – tudatos és célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkő-

zésjátékokban 

 Labdavezetések, - átadások és - átvételek megfelelő módjainak (a lábfej különböző részeivel, 
talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a mérkőzésjátékokban 
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 Rúgások gyakorlása célba teljes csüddel, külső csüddel állított labdával, mozgásból, 

 Rúgások gyakorlása létszámfölényes játékhelyzetekben 

 A területvédekezés alkalmazása a játékban 

 emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt 
 

 Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a helyes 
ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – alkalma-
zása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 
● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban és mér-

kőzésjátékokban 
● 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 együttmű-

ködése 
● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 
● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 
● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 

FOGALMAK 
játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes nyitás, 
sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, alakzatbontás és alakzat-
építés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 
 ÓRASZÁM: 17 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 be-
tartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- és futójá-
tékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek felismerése, a 
játéktér határainak érzékelése 
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− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az irányváltoztatá-
sok, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő test-
nevelési 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, pár-
ban 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 mé-

retei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 
− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat megva-

lósító 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 játé-

kok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos változatban) 
FOGALMAK 
szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, dinamikus és statikus célfelüle-
tek 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 
 ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport speciális moz-

gásformáit célszerűen alkalmazza.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és to-

lerancia megtartása mellett 

  Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

  Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 
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 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az egy-
szerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, csoportos és csapat jellegű feladat-
megoldások 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 kapcsola-
tos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, védekezésekre, ellentámadásokra épülő pá-
ros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai mozza-
natainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás jártasság-
szintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, mindkét 
irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a küzdőfelada-
tokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segít-
séggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

FOGALMAK 
fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, rézsútleszorítások, oldalsó leszorítá-
sok 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
 ÓRASZÁM: 10 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 moti-

válja; 
− 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 el-
mélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 
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− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás kiala-
kítása 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. Egysze-
rűbb 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, kerékpá-
rozás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések isme-
rete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása 
− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorla-

tainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar személyisé-
geinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, vándortábor, sátortábor 

11. évfolyam 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a felnőttkori test-
arányok, ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. Személyiségük kiegyensú-
lyozottabbá válik, a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan megszűnik, kialakul a tanulókban a sa-
játos egyedi értékrend, mely áthatja mindennapi tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport 
egészségmegőrzésben betöltött szerepe, módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokol-
dalú mozgásműveltségük birtokában többé-kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a moz-
gás területén. 

A 11. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai hatásrendsze-
rek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely a felnőtté válást köve-
tően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a törekvést az önálló tanulói kez-
deményezéseket preferáló, indirekt oktatásmódszertani eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támo-
gatják, 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, végre-
hajtásáig. Ebben a tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul egyfajta segítővé, 
facilitátorrá. A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább felnőttként kezelő bizalomteljes lég-
kör 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 sport-
ági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az uszodai környezetben, értékként kezeli a ter-
mészetben, a szabad levegőn végzett mozgásformákat. A nevelési-oktatási szakasz végére kész meg-
küzdési stratégiákkal rendelkezik a civilizációs ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a szakképzésből kilépő tanulóifjú-
ság a testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit felhasználva az 
egészséget értékként kezelő, élete természetes részének tekintő magatartásformákat alakít ki. A magas 
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szintű jóllét elérésével olyan személyiségvonásokat alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemlé-
letű, 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, lelkiismerete-

sen, 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 tör-

ténő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult mozgásfor-

mák alkotó módon történő végrehajtását; 
− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, haté-

konyan és készségszinten kivitelezi; 
− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, hatéko-

nyan 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 képessége-

inek 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, lég-

zési 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 tisztálko-

dási szabályok betartását; 
− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egésszégtudatos, testmozgással ösz-

szefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A 11. évfolyam óraszáma: 108 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
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Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 13 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 20 

Torna jellegű feladatmegoldások 20 

Sportjátékok 35 

Testnevelési és népi játékok 10 

Önvédelmi és küzdősportok 5 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 5 

Összes óraszám: 108 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 
 ÓRASZÁM: 13 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 elő-

segítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 
− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is mo-

tiválja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok önálló ter-

vezése 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 edzésprogra-
mok, 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 ön-
álló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, veze-
tése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  
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 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák rend-
szeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

FOGALMAK 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, szergyakorla-
tok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
 ÓRASZÁM: 20 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 moti-

válja; 
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elő-

segítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja futóteljesítményét, ame-

lyet 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 ko-
rábbi 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 segítsé-

gével 

 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt szabályos vég-
rehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

 Váltófutások versenyszerűen rövidített távon 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 ta-
nári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, rendszeres alkalmazása 
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Ugrások: 
 Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség fejlesztésével, 

ön- és társmegfigyelés segítségével 

 A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg kiválasz-
tott technikával 

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az egyénileg ki-
választott technikával 
 

Dobások: 
 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből medicinlabdával, 

könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

 Kislabdahajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 kg-os (lá-
nyok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

FOGALMAK 
álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, induló jel, 
lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, előké-
szítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, anaerob, hajlékonyság, biome-
chanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

 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; 
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elő-

segítő 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 be-

mutatni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb izomcsopor-

tokat 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 szem-
pontjából 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 
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 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, támasz-
cserék, 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; függeszke-
dési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 
végrehajtása 

  (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez iga-
zodó differenciálással 

 Talajon: 
● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; guru-

lóátfordulások 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 fejenátfor-

dulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 
● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 
● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának tökéle-

tesítése 
● 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; tá-
maszhelyzeten 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 

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 
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FOGALMAK 
billenés,  húzódás-tolódás támaszba,  

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
 ÓRASZÁM: 35 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 felisme-
rése, 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 mozgá-
sában 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 területvé-
dekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpi-
konjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és konvergens 
(posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások összehangolt gyakor-
lása 

 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, in-
dulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérke-
zések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő sebesség-
gel egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 
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● 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 tökéletesítése, – 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 hosszúindu-
lás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és két labdale-
ütésből, 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 (párban, csoportban) változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 
● Önálló játék (streetball, egész pályás 5:5 elleni játék) 

 Röplabda 
● felső nyitás technikája 
● 2-3-4-5 lépésből történő felugrásos leütések gyakorlása 
● sáncolás technikája, helyben 1-2-3 lépés után 
● támadás befejezés technikáinak alkalmazása (ejtés, szúrás, pörgetés, leütés) 
● szabályismeretek 
● 6:6 elleni játék 
●  

 Labdarúgás 
● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, meg-

állások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő mozgássebesség és dina-
mika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a kisjátékokban 
és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, talp-
pal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával történő végrehajtása a kis-
játékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, moz-
gásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 
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● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez igazítva a 
folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony megját-
szása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzés-
sel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, ki-
dobás, 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 mérkőzésjáté-
kokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 
● Labdatartást fejlesztő játékok 
● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák megismerése 
● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 
● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

FOGALMAK 
játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, felső 
egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, 
pozíciós játék 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 
 ÓRASZÁM: 10 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, pár-
ban 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 
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 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 szere-
pek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat megva-
lósító 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 játé-
kok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos változatban) 

FOGALMAK 
besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus célfelületek, 
szélességi és mélységi mozgás,  

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 
 ÓRASZÁM: 5 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 moz-

gásformáit célszerűen alkalmazza.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas esés-
technikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihú-
zással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai mozza-
natainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás adaptív, kész-
ségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, mindkét 
irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű alkalmazása a küz-
dőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 
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 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, meghatározó hazai 
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése 

 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,  

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
 ÓRASZÁM: 5 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 be-

avatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 
 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének elmé-

lyítése, 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,  ka-
jakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. Egyszerűbb 
edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfu-
tás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, gör-
hoki, 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 
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 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi stresszhelyzetek fel-
oldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 
önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar személyiségei-
nek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

 

12. évfolyam 

 

A 12. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai hatásrendsze-
rek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely a felnőtté válást köve-
tően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a törekvést az önálló tanulói kez-
deményezéseket preferáló, indirekt oktatásmódszertani eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támo-
gatják, 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, végre-
hajtásáig. Ebben a tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul egyfajta segítővé, 
facilitátorrá. A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább felnőttként kezelő bizalomteljes lég-
kör 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 sport-
ági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az uszodai környezetben, értékként kezeli a ter-
mészetben, a szabad levegőn végzett mozgásformákat. A nevelési-oktatási szakasz végére kész meg-
küzdési stratégiákkal rendelkezik a civilizációs ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a szakképzésből kilépő tanulóifjú-
ság 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 szemlé-
letű, 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, lelkiismerete-

sen, 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 tör-

ténő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult mozgásfor-

mák alkotó módon történő végrehajtását; 
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− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, haté-
konyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, hatéko-
nyan 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 képessége-
inek 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, lég-

zési 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 tisztálko-

dási szabályok betartását; 
− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egésszégtudatos, testmozgással ösz-

szefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

A 12. évfolyam óraszáma: 108 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 13 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 20 

Torna jellegű feladatmegoldások 20 

Sportjátékok 35 

Testnevelési és népi játékok 10 

Önvédelmi és küzdősportok 5 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 5 

Összes óraszám: 108 
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TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 
ÓRASZÁM: 13 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 elő-

segítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 
− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is mo-

tiválja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok önálló ter-

vezése 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 edzésprogra-
mok, 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 ön-
álló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, veze-
tése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  
 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák rend-

szeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

FOGALMAK 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, szergyakorla-
tok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
 ÓRASZÁM:  20 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; 
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− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is moti-
válja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elő-
segítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja futóteljesítményét, ame-

lyet 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 ko-
rábbi 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 segítsé-

gével 

 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt szabályos vég-
rehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

 Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, induló-
jelhez 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 ta-
nári 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 kiválasz-
tott technikával 

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az egyénileg ki-
választott technikával 

 

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 
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 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 kg-os (lá-
nyok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

FOGALMAK 
álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, induló jel, 
lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, előké-
szítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, anaerob, hajlékonyság, biome-
chanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 
 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; 
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elő-

segítő 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 be-

mutatni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb izomcsopor-

tokat 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 szem-
pontjából 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, támasz-

cserék, 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; függeszke-
dési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 
végrehajtása 

  (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez iga-
zodó differenciálással 

 Talajon: 
● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; guru-

lóátfordulások sorozatban is 
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● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 
● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 
● Fellendülés kézállásba 
● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és fejenátfor-

dulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 
● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 
● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának tökéle-

tesítése 
● 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; tá-
maszhelyzeten 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 

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 

FOGALMAK 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
 ÓRASZÁM: 35 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. 
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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 felisme-

rése, 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 mozgá-
sában 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 területvé-
dekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpi-
konjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és konvergens 
(posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások összehangolt gyakor-
lása 

 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, indu-

lások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések 
– célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő sebesség-
gel 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 
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● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és hosszúindu-
lás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és két labdale-
ütésből, 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 
● támadás befejezési technikák alkalmazása 
● felső nyitás technikája 
● 2-3-4-5 lépésből történő felugrásos leütések gyakorlása 
● sáncolás technikája, helyben 1-2-3 lépés után 
● helyezkedések, területfelosztások 
● taktikai elemek elsajátítása, első soros és hátsó soros játékosok feladatai szerepe a védekezésben 

és támadásban 

● játék 6:6 ellen 
  

 Labdarúgás 
● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, meg-

állások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő mozgássebesség és dina-
mika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a kisjátékokban 
és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, talp-
pal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával történő végrehajtása a kis-
játékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, moz-
gásból, 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 megját-
szása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzés-
sel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, ki-
dobás, 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 mérkőzésjáté-
kokban 
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● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 
● Labdatartást fejlesztő játékok 
● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák megismerése 
● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 
● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

 
 
FOGALMAK 
játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, felső 
egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, 
pozíciós játék 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 
ÓRASZÁM: 10 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, pár-
ban 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 szere-
pek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat megva-
lósító fogójátékok gyakorlása 
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 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív mozgásformákkal 
kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett mozgásos játé-
kok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos változatban) 

 
 
FOGALMAK 
besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus célfelületek, 
szélességi és mélységi mozgás 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 
 ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport speciális moz-

gásformáit célszerűen alkalmazza.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 
 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas esés-
technikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihú-
zással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai mozza-
natainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás adaptív, kész-
ségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, mindkét 
irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű alkalmazása a küz-
dőfeladatokban 

 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 

 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 
FOGALMAK 
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fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső horogdobás, 
nagy belső horogdobás, karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses támadás-vé-
dekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
 ÓRASZÁM: 5 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 be-

avatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 
 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének elmé-

lyítése, 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,szánkózás, korcso-
lyázás,  kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. Egyszerűbb 
edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfu-
tás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, gör-
hoki, 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 fel-
oldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 
önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar személyiségei-
nek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos Kéktúra 



544 
 

13. évfolyam (választható tantárgy) 

 

A 13. évfolyamba lépő tanulók számára a testnevelés tantárgy szabadon választható, nincs  hozzáren-
delt kerettantervi ajánlás.  

Helyi szinten a tantárgyi részvétel célja, fontos feladata a prevenció, stresszoldás, relaxáció, a tanulók 
egészségének megőrzése, továbbá az eddig megszerzett erőnlétük szinten tartása, az egészségtudatos 
magatartás, szemlélet önálló alkalmazása. A felkínált témakörökkel célunk, hogy olyan sportágat, 
sporttevékenységet válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely a felnőtté válást követően hosszú 
évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. A testnevelő egyfajta segítő, facilitátor. Az alábbi 
témakörök óraszámai csupán ajánlás! 

 

 
 
 
 
A 13. évfolyam óraszáma: 93 óra   (31 hét/3 óra) 
Ajánlott témakörök 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika  – prevenció, relaxáció 30 

Sportjátékok 30 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 33 

Összes óraszám: 93 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 
ÓRASZÁM: 30 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 elő-

segítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 
− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is mo-

tiválja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok önálló ter-

vezése 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 
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 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 edzésprogra-
mok, 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 ön-
álló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, veze-
tése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  
 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák rend-

szeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

FOGALMAK 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, szergyakorla-
tok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
 ÓRASZÁM: 30 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 felisme-
rése, 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 mozgá-
sában a kooperatív elemek alkalmazása 
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 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 területvé-
dekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpi-
konjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és konvergens 
(posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások összehangolt gyakor-
lása 

 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, in-
dulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérke-
zések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő sebesség-
gel 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 tökéletesítése, – 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 hosszúindu-
lás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és két labdale-
ütésből, 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 (párban, csoportban) változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 
● Önálló játék (streetball, egész pályás 5:5 elleni játék) 
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 Röplabda 
● felső nyitás technikája 
● 2-3-4-5 lépésből történő felugrásos leütések gyakorlása 
● sáncolás technikája, helyben 1-2-3 lépés után 
● támadás befejezés technikáinak alkalmazása (ejtés, szúrás, pörgetés, leütés) 
● szabályismeretek 
● 6:6 elleni játék 
●  

 Labdarúgás 
● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, meg-

állások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő mozgássebesség és dina-
mika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a kisjátékokban 
és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, talp-
pal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával történő végrehajtása a kis-
játékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, moz-
gásból, 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 megját-
szása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzés-
sel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, ki-
dobás, 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 mérkőzésjáté-
kokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 
● Labdatartást fejlesztő játékok 
● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák megismerése 
● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 
● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

FOGALMAK 
játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, felső 
egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, 
pozíciós játék. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
 ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− 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 be-

avatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 
 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének elmé-

lyítése, 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,szánkózás, korcso-
lyázás,  kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. Egyszerűbb 
edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfu-
tás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, gör-
hoki, 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 sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 
önálló végrehajtása 

FOGALMAK 
tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos Kéktúra 
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1.9. 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 képessé-
geknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a korunk-
ban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fi-
zika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak bemuta-
tása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások, illetve 
az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális éghajlatválto-
zás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.  

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely 
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal foglal-
kozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában kezdődik, a 
középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre 
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sok-
szor 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 műkö-
déséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását megfi-
gyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és modelle-
ket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több tényezőt ve-
szünk fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további természettu-
dományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és fejlődése 
fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások gyor-
sabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a modellalkotás-
ban 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, csoport-
munka esetében egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szem-
pontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a fel-
adatrésznek a megítélésére irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoport-
munkában egyénre szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indo-
kolhatja az is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell 
lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított 
értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított, nem elegendően árnyalt 
értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes befolyásolni a tárgy tanítási céljainak 
sikeres teljesítését. 

A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek figyelem-
bevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban megfogal-
mazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem kötődik 
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szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az eredmé-
nyek értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a megfigye-
léssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok megoldásá-
val foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika mint termé-
szettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási eredményei a tu-
dományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő 
órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák használatával kapcso-
latos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás melletti 
önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel: 

− A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró adatbá-
zisokat, szoftvereket; 

− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;  
− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;  
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a fő-

ként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;  
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további 

magyarázatra szoruló részeket;  
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;  
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;  
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására 

prezentációt készít;  
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző mé-

diatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a tapasz-
talatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;  

− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az 
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;  

− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például 
hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).  

A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között. 
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9. évfolyam 
A fizika tantárgy tanítására a 9. évfolyamon heti 2 órában kerül sor. A témakörök lehetőleg a minden-
napok gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai 
ismereteit a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető 
jelenségek magyarázata során mutassa be.  

Témakör neve Javasolt óraszám 

Egyszerű mozgások. (1, 2)  12 

A közlekedés és sportolás fizikája. A mozás és a tömeg (1, 2) 24 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 12 

Az energia (1, 7) 10 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 10 

Gépek (1, 4, 5) 4 

Összesen 72 

TÉMAKÖR: Egyszerű mozgások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket szá-

mításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 
− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, prog-

ramokat; 
− 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 tapasz-

talatok, 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, pilla-

natnyi 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 sebes-
séget számolni; 

− egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 
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 A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú sebes-
ség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

 Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával kapcso-
latban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása  

 A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső, 
csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

 Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata. A sebesség változásának jellemzése 
a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi erő vizsgála-
tával  

 Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 
 Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 
 A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők segítségével 
 Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 
 Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására 

FOGALMAK 
Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasztott 

pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítségével 
 Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási idejének 

mérésével, a mérés pontosságának becslése 
 Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökkentése 

különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 
 Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív megál-

lapítása 
 Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának téma-

körében 
 Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 

TÉMAKÖR: A közlekedés és sportolás fizikája. A mozás és a tömeg 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 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 kri-
tériumait; 

− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelensé-
gek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati ismerete-
ket, 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. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát; 
− egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános ér-

vényességét; 
− tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni 

dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás meghatározá-
sára, a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

− egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi 
erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét; 

− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének 
fizikai elveit; 

− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 
− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi 

a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, is-
meri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület 

megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  
  Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 
 A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 
  Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és Newton 

törvényei segítségével 
  A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak 

(súrlódási erő) vizsgálata 
 A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a hidro-

sztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 
 A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az 

áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 
 A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma fontossága 

FOGALMAK 
a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai nyo-
más, felhajtó erő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének feltá-

rása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 
 Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan 

lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz (pl. 
változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 

 Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök felhasználá-
sával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

 Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs eszközökkel 
 Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása üt-

közésekről, labdák deformációjáról 
 Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott cukor 

vagy só mennyiségének változtatása mellett 
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TÉMAKÖR: Ismétlődő mozgások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati ismerete-
ket, 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 szá-

mításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 
− a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 
− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a 

mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség, for-

dulatszám, 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 tényező-
ket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő és 

gyorsulás fogalmának segítségével 
 A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális gyorsu-

lás nagyságának kiszámolása 
 A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a Föld 

felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  
 Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon  
 A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, a 

frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából 
 A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-idő 

függvény elemzése.  

FOGALMAK 
körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a 
rugó által kifejtett erő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a jel-

lemző fordulatszám adatainak megkeresése 
 Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése 
 Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése 
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TÉMAKÖR: Az energia  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 
legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat szemlélete-
sen mutatja be; 

− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási lehetősé-
geit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek energiatartal-
mának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti ener-

gia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 
− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a 

mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  
 A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási energia, 

a munka 
 A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az energiamegmara-

dás segítségével 
 Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  
 Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső energia 
 A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia 
 Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az erőművekben 

(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok  
 Az energia szállításának lehetőségei 
 A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló energiaforrá-

sok megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet állapotának kapcsolata  
 Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

FOGALMAK 
 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni 
 Beszámoló készítése a napállandóról 
 Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő felme-

legedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 
 Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, rendszerezése, 

szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 
 Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 
 A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng méretétől, 

milyen más tényezők befolyásolják? 
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TÉMAKÖR: Víz és levegő a környezetünkben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 
− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 
törvényeken alapuló magyarázatait;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a hőszi-
getelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), 

ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben; 
− ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének 

legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával 
kapcsolatban; 

− ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 
 A légnyomás és az időjárás kapcsolata 
 Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata, páraképző-

dés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  
 Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 
 A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 
 A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata 
 A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon, jéghe-

gyek  
 Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban  

FOGALMAK 
Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása önálló 

kísérletezés segítségével 
 Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a hőszi-

getelő tulajdonság kimutatása és magyarázata 
  Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok szerepének 

felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 
 Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a Titanic 

elsüllyedésében 
 A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával vagy 

automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása 
 A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet ösz-

szehasonlítása 
 A tanteremben található levegő tömegének becslés 
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TÉMAKÖR: Gépek  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakört szétosztva, a megfelelő ismeretekhez érdemes kapcsolni. Hozzájárul ahhoz, hogy a 
tanuló: 

− el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől; 
− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben; 
− néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok meghatározásának 

segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti az eredményeket a 
megfigyelések és kísérletek tapasztalataival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 
 Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 
 Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 
 A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 
 Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és társa-

dalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus számológép, 
belső égésű motor) 

 Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről 
 Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, 

önvezérelt működés 

FOGALMAK 
forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus óra, 

zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés fizikai 
alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása 

 A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével 
 Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására 
 Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség) megfi-

gyelése és működésének magyarázata 
 Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása 
 Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, megértése 
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10. évfolyam 
A fizika tantárgy tanítására a 10. évfolyamon heti 2 órában kerül sor. A témakörök lehetőleg a min-
dennapok gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizi-
kai ismereteit a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyel-
hető jelenségek magyarázata során mutassa be.  

Témakör neve Javasolt óraszám 
Szikrák, villámok (1, 5) 2 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 20 

Generátorok és motorok. Mágneses jelenségek környezetünkben (1, 5) 18 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 28 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 4 

Összesen 72 

TÉMAKÖR: Szikrák, villámok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 tanóra 

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, villám-
csapás-veszélyes időben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti kölcsön-

hatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 
− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának megváltozá-

sával van kapcsolatban; 
− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek 

közötti erő meghatározására; 
− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés (elekt-

ron, atommag) segítségével  
 A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a csúcs-

hatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a tapasztaltak ma-
gyarázata 

 Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 
 Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal tör-

ténő érzékeltetése 
 Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek se-

gítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata 
 A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes helyzetek-

ben való helyes magatartás kialakításában 

FOGALMAK 
elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, elektromos 
árnyékolás, csúcshatás, földelés 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp), ez-

zel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény érzékeltetése 
 Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben, mik-

rohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?) 
 Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése 
 A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában 
 Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása 

TÉMAKÖR: Elektromosság a környezetünkben  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb megoldá-
sokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe); 

− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, energiafelhasználá-
sának 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 tapasz-
talatok, 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 fo-

galmát; 
− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-, 

mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 
− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás meg-

határozására. 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 tulajdonsága-

ival, az idegi áramvezetés jelenségével; 
− ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos vezetésének 

változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 
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 A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-akkumulátorok, 
napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése 

 Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, mint 
fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 

 Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az áramerősség és 
az ellenállás meghatározására  

 Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás hőmérsékletfüggé-
sének felismerése 

 A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti vizsgálatok 
alapján 

 A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  
 A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és a 

joule kapcsolata 
 Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 
 Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a föld-

vezeték feladata) 
 Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak be-

mutatása 

FOGALMAK 
elektromos áram,  áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos kapcso-
lás, biztosíték, földvezeték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl. bur-

gonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)  
 Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség és 

áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)  
 Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi szerve-

zet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata 
 Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata 
 Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről 
 Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, kivitelezése, az 

eredmények értékelése és bemutatása 

TÉMAKÖR: Generátorok és motorok. Mágneses jelenségek környezetünkben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 tanóra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a különböző típusú erőművek használatának előnyeit és környezeti kockázatát; 
− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét 

azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses 

mezőt hoz létre; 
− megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos moto-

rok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre; 
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− ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait, 
a váltakozó áram fogalmát; 

− érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított 

mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel) 
 Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása ré-

vén  
 Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell ké-

szítése  vagy tanulmányozása  
 Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása 
 A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői   
 A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia szállításában 

betöltött szerepének megismerése 
 A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése 
 Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata  

FOGALMAK 
mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor,  
elektromotor, transzformátor 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a dina-

mójáról 
 A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével 
 Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete, párhuza-

mos vezetők közötti erők)  
 Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével 
 A transzformátor és a villamos energia elterjedésében  szerepet vállaló magyar tudósok (Déri, 

Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában 
 Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az interneten 

található videók segítségével 
 Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló eszkö-

zök felhasználásával 
 Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig.  Az ehhez használt 

eszközök megfigyelése a környezetben 

TÉMAKÖR: A melegítés és hűtés következményei 
JAVASOLT 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, hőszigete-
lés); 

− 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 szá-

mításokban, 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 tapasz-
talatok, 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 né-

hány 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, szubli-

máció); 
− tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti magyaráza-

tával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat végez a hal-
mazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására; 

− ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban 
(palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése); 

− tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 
 Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és ér-

telmezése 
 Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a folyamat 

gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 
 Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 
 Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció) megfigye-

lése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet változásának 
szempontjából 

 A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a mindennapi 
gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

 A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 
 A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 
 A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 

FOGALMAK 
hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a természetben, halmazálla-
potváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése, becs-

lése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében 
 Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése csoportban 

történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az elkeveredés gyor-
saságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb kísérletekkel 

 Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével 
 A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen megoldásokat 

alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, palacsintasütő nyele kevésbé 
melegedjen? 



563 
 

 Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos ásványvíz 
segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások dokumentálása, a 
tapasztalatok megbeszélése 

 Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton? 
 A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése közben 

TÉMAKÖR: Környezetünk épségének megőrzése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakört szétosztva, a megfelelő ismeretekhez érdemes kapcsolni. 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 szemlélete-
sen mutatja be; 

− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti kockázatá-
val; 

− 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 lehetősé-
geit, 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 gazda-

sági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Mic-
hel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Albert 
Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris kölcsönha-

tás jellemzőit;  
− ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és tulaj-

donságait; 
− 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 energiater-
melésének lényegét;  

− érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének problé-
máit; 

− ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs védelmében 

tett intézkedések és azok sikere 
 Az üvegházhatás fizikai magyarázata 
 Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetősége  
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 A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és stabili-
tásának tanulmányozása 

 A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével 
 Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak előzetes 

adatgyűjtést követő összevetése  
 Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 
 Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni 

védekezés lehetőségei 
 Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről 
 Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív izotópok 

veszélyességéről 

FOGALMAK 

atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és 
gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel 
 Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 
 Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz ha-

zánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére 
 Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával kapcsolatban: 

gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás 
 Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos vita 

ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán) 
 Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és mekkora 

az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése? A jelentősebb erőművek 
helye, fényképe 

 Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát érintő 
cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a különböző cikkek a 
nagyközönség felé?  

 

 

FIZIKA  
13. évfolyamon (választható tantárgy) 

KOMPETENCIÁK 
 ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a modern kor technikai esz-

közeinek működésével és azok hétköznapi használatával; 

 az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása; 

 alapmennyiségek mérése, mértékegységek, mértékrendszerek használata, számítások elvégzése; 

 fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok kiértékelése; 

 grafikonok, ábrák és folyamatábrák készítése, értékelése, elemzése; 

 a vizsga szintjének megfelelő szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

 induktív és deduktív következtetés, analógiás következtetés; 
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 adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése, felhaszná-
lása;  

 tudományos és áltudományos szövegek/információk elkülönítése; téves információk azonosítása; 

 a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése; 

 a mindennapi életben használt eszközök működésének megértése; 

 időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben; 

 a környezetvédelemmel összefüggő problémák felismerése és megértése; 

 a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő problémák megértése és a lehetséges 
megoldási lehetőségek ismerete. 

 Szerezzen rutint vizsgaszituációban! 

Óraszám 
Éves óraszám: 93. Heti óraszám: 3. 

Témakör Óraszám 

Mechanika 9 

Hőtan 3 

Elektromágnesség 3 

Optika 20 

Atomfizika, magfizika 41 

Gravitáció, csillagászat 15 

Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 2 

Össze óra 93 

A „Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek” témakör anyaga – az egyes témakörök között az aktuális helyen 
– szétosztva jelenik meg. Az első három témán ismétlés jelleggel kell foglalkoztatni a tanulókat, fontos 
szerepet szánva az önálló tanulásnak.  

TÉMAKÖRÖK 
1. Mechanika 

Óraszám: 9. 

1.1. Newton törvényei 
1.1.1. Newton I. törvénye Kölcsönhatás Mozgásállapot, - változás Tehetetlenség, tömeg. Iner-
ciarendszer 
1.1.2. Newton II. törvénye 
Erőhatás, erő, eredő erő támadáspont, hatásvonal 
Lendület, lendületváltozás. Lendületmegmaradás. Zárt rendszer 
Ütközések vizsgálata 
Szabaderő, kényszererő 
1.1.3. Newton III. törvénye 
1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya 
Forgatónyomaték. Erőpár  
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Egyszerű gépek: lejtő, emelő, csiga 
Tömegközéppont 
1.3. A változó forgómozgás dinamikai leírása 
Tehetetlenségi nyomaték 
Perdület és perdület- megmaradás 
1.4. Mozgásfajták 
Anyagi pont, merev test. Vonatkoztatási rendszer 
Pálya, út, elmozdulás, helyvektor, elmozdulásvektor 
1.4.1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 
Sebesség, átlagsebesség 
Mozgást befolyásoló tényezők: súrlódás, közegellenállás, súrlódási erő 
1.4.2. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 
Egyenletesen változó mozgás átlagsebessége, pillanatnyi sebessége 
Gyorsulás. Négyzetes úttörvény 
Szabadesés, nehézségi gyorsulás (6.1) 
1.4.3. Összetett mozgások. Függőleges, vízszintes hajítás 
1.4.4. Periodikus mozgások 
1.4.4.1. Az egyenletes körmozgás 
Periódusidő, fordulatszám Kerületi sebesség. Szögelfordulás, szögsebesség 
Centripetális gyorsulás. Centripetális erő, mint a körmozgást fenntartó erő 
Szöggyorsulás és kerületi gyorsulás 
1.4.4.2. Mechanikai rezgések 
Rezgőmozgás 
Harmonikus rezgőmozgás. Kitérés, amplitúdó, fázis, rezgésidő, frekvencia 
Rugalmas erő 
Matematikai inga. Lengésidő 
Csillapított és csillapítatlan rezgések 
Rezgő rendszer energiája 
Szabadrezgés, kényszerrezgés, rezonancia 
1.4.4.3. Mechanikai hullámok (4.1.) 
Longitudinális, transzverzális hullám, polarizált hullám, egy-, két, háromdimenziós hullám 
Hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia 
Visszaverődés, törés jelensége, törvényei Beesési, visszaverődési, törési szög, törésmutató 
Polarizáció. Interferencia. Elhajlás 
Állóhullám, duzzadóhely, csomópont 
Húrok, sípok. Hangforrás, hanghullámok. Hangerősség, hangmagasság, hangszín 
Ultrahang, infrahang 
1.5. Munka, energia 
Munkavégzés, munka 
Gyorsítási munka. Emelési munka. Súrlódási munka 
Energia, energiaváltozás 
Mechanikai energia: mozgási energia, forgási energia, rugalmassági energia, helyzeti energia 
Munkatétel 
Energiamegmaradás törvénye (2.5) 
Konzervatív erők munkája 
Teljesítmény 
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Hatásfok (2.8) 
1.6. A speciális relativitáselmélet alapjait (5.2) 
Az éter fogalmának elvetése, fénysebesség. Egyidejűség, idődilatáció, hosszúságkontrakció. A 
tömeg, tömegnövekedés 
1.7. Folyadékok és gázok mechanikája 
A légnyomás kimutatása és mérése. Pascal törvénye 
Hidrosztatikai nyomás Felhajtóerő. Felületi feszültség. Közegellenállás. Kontinuitási törvény. 
Bernoulli-törvény 

2. Hőtan, termodinamika 

Óraszám: 3. 

2.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 
Egyensúlyi állapot 
Hőmérséklet, nyomás, térfogat 
Belső energia. Anyagmennyiség (tömeg, részecskeszám), mól. Ideális gáz 
Avogadro törvénye (4.1) 
2.2. Hőtágulás 
Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása. Folyadékok hőtágulása 
2.3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között) 
Gay-Lussac I. és II. törvénye 
Boyle-Mariotte törvénye. Egyesített gáztörvény. Állapotegyenlet 
Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás 
2.4. Az ideális gáz kinetikus modellje (5.1) 
Hőmozgás 
2.5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban (1.4) 
2.5.1. Termikus, mechanikai kölcsönhatás 
Hőmennyiség, munkavégzés 
2.5.2. A termodinamika I. főtétele zárt rendszer Belső energia 
Adiabatikus állapotváltozás 
2.5.3. Körfolyamatok 
Perpetuum mobile 
2.6. Kalorimetria 
Fajhő, mólhő, hőkapacitás, termikus egyensúly. Gázok fajhői 
2.7. Halmazállapot- változások 
2.7.1. Olvadás, fagyás 
Olvadáshő, olvadáspont 
2.7.2. Párolgás, lecsapódás Párolgáshő 
Telített és telítetlen gőz. Forrás, forráspont, forráshő. Szublimáció. Cseppfolyósíthatóság 
2.7.3. Jég, víz, gőz 
A víz különleges fizikai tulajdonságai. A levegő páratartalma. Csapadékképződés 
2.8. A termodinamika II. főtétele 
2.8.1. Hőfolyamatok iránya 
Rendezettség, rendezetlenség. Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok 
2.8.2. Hőerőgépek (1.5.) 
Hatásfok 
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Másodfajú perpetuum mobile 
2.9. A hőterjedés formái 

3. Elektromágnesség 

Óraszám: 3. 

3.1. Elektromos mező 
3.1.1. Elektrosztatikai alapjelenségek 
Kétféle elektromos töltés Vezetők és szigetelők Elektroszkóp Elektromos megosztás 
Coulomb-törvény. A töltésmegmaradás törvénye 
3.1.2. Az elektromos mező jellemzése Térerősség 
A szuperpozíció elve 
Erővonalak, -fluxus. Feszültség. Potenciál, ekvipotenciális felület 
Konzervatív mező (1.5.) 
Homogén mező. Földpotenciál 
3.1.3. Töltések mozgása elektromos mezőben (1.1.) 
3.1.4. Töltés, térerősség, potenciál a vezetőkön 
Töltések elhelyezkedése vezetőkön. Térerősség a vezetők belsejében és felületén. Csúcshatás. 
Az elektromos mező árnyékolása. Földelés 
3.1.5. Kondenzátorok Kapacitás Síkkondenzátor 
Permittivitás. Feltöltött kondenzátor energiája 
3.2. Egyenáram 
3.2.1. Elektromos áram, áramerősség 
Feszültségforrás, áramforrás. Elektromotoros erő, belső feszültség, kapocsfeszültség. Áram-
erősség- és feszültségmérő műszerek 
3.2.2. Ohm törvénye Ellenállás, belső ellenállás, külső ellenállás Vezetők ellenállása, fajlagos 
ellenállás. Változtatható ellenállás. Az ellenállás hőmérsékletfüggése. Telepek soros, fogyasz-
tók soros és párhuzamos kapcsolása. Az eredő ellenállás 
3.2.3. Félvezetők 
Félvezető eszközök 
3.2.4. Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye 
Hő-, mágneses, vegyi hatás (4.2) 
Galvánelemek, akkumulátor 
3.3. Az időben állandó mágneses mező 
3.3.1. Mágneses alapjelenségek 
A dipólus fogalma. Mágnesezhetőség, mágneses megosztás. A Föld mágneses mezeje. Iránytű 
3.3.2. A mágneses mező jellemzése 
Indukcióvektor. Indukcióvonalak, indukciófluxus 
3.3.3. Az áram mágneses mezeje 
Hosszú egyenes vezető, áramhurok, egyenes tekercs mágneses mezeje. Homogén mágneses 
mező. Elektromágnes, vasmag. Mágneses permeabilitás 
3.3.4. Mágneses erőhatások 
A mágneses mező erőhatása áramjárta vezetőre. Két párhuzamos, hosszú egyenes vezető kö-
zött ható erő. Lorentz-erő 
Részecskegyorsító berendezés (5.3.) 
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3.4. Az időben változó mágneses mező 
3.4.1. Az indukció alapjelensége Mozgási indukció Nyugalmi indukció 
Faraday-féle indukciós törvény. Lenz törvénye (1.4). Kölcsönös indukció. Önindukció. Te-
kercs mágneses energiája 
3.4.2. A váltakozó áram 
A váltakozó áram fogalma. Generátor, motor, dinamó. Pillanatnyi, maximális és effektív fe-
szültség és áramerősség. Váltakozó áramú ellenállások: ohmos, induktív és kapacitív ellenál-
lás. Fáziskésés, fázissietés 
3.4.3. A váltakozó áram teljesítménye és munkája Hatásos teljesítmény 
Látszólagos teljesítmény. Transzformátor 
3.5. Elektromágneses hullámok 
3.5.1. Az elektromágneses hullám fogalma 
Terjedési sebessége vákuumban. Az elektromágneses hullámok spektruma: rádióhullámok, 
infravörös sugarak, fény, ultraibolya, röntgen- és gammasugarak 
Párhuzamos rezgőkör zárt, nyitott. Thomson-képlet 
Csatolt rezgések, rezonancia. Dipólus sugárzása, antenna, szabad elektromágneses hullámok 

4. Optika 

Óraszám: 20. 

4.1. A fény, mint elektromágneses hullám 
4.1.1. Terjedési tulajdonságok 
Fényforrás Fénynyaláb, fénysugár. Fénysebesség 
4.1.2. Hullámjelenségek 
A visszaverődés és törés törvényei - Snellius- Descartes törvény 
Prizma, planparalel lemez. Abszolút és relatív törésmutató. Teljes visszaverődés, határszög 
(száloptika). Diszperzió 
Színképek (→ 5.2.) 
Homogén és összetett színek. Fényinterferencia, koherencia Fénypolarizáció, polárszűrő. 
Fényelhajlás résen, rácson. Lézerfény 
4.1.3. A geometriai fénytani leképezés 
Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos)  
Síktükör. Lapos gömbtükrök (homorú, domború). Vékony lencsék (gyűjtő, szóró). Fókusztá-
volság, dioptria. Leképezési törvény. Nagyítás.  
Egyszerű nagyító. Fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, távcső 
4.1.4. A szem és a látás 
Rövidlátás, távollátás Szemüveg 

5. Atomfizika, magfizika 

Óraszám: 41. 

5.1. Az anyag szerkezete (→ 2.4.) 
Atom, molekula, ion, kémiai elem 
Avogadro-szám (2.1. ,2.3.) 
Relatív atomtömeg. Atomi tömegegység 
5.2. Az atom szerkezete 
Elektron, elemi töltés, elektronburok, Rutherford-féle atommodell, atommag 
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5.2.1. A kvantumfizika elemei 
Planck-formula. Foton (energiakvantum). Fényelektromos jelenség. Kilépési munka. Foto-
cella (fényelem) 
Vonalas színkép (4.1. , 6.2.) 
Emissziós színkép Abszorpciós színkép 
Bohr-féle atommodell. Energiaszintek. Bohr-posztulátumok Alapállapot, gerjesztett állapot. 
Ionizációs energia 
5.2.2. Részecske- és hullámtermészet 
A fény, mint részecske. Tömeg-energia ekvivalencia (1.5.) 
Az elektron hullámtermészete. de Broglie-hullámhossz. Heisenberg-féle határozatlansági relá-
ció 
5.2.3. Az elektronburok szerkezete 
Kvantumszámok: fő- és mellékkvantumszám, mágneses kvantumszám, spin.  
Pauli-féle kizárási elv, Hund-szabály. Elektronhéj 
Kvantummechanikai atommodell 
5.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek 
5.3.1. Az atommag összetétele 
Proton, neutron, nukleon. Rendszám. Tömegszám. Izotóp 
Erős (nukleáris) kölcsönhatás. Magerő 
Tömeghiány (1.5.)  
Kötési energia. Fajlagos kötési energia 
5.3.2. Radioaktivitás 
Radioaktív bomlás. α-, β-, γ-sugárzás. Magreakció. Felezési idő. Bomlási törvény. Aktivitás. 
Mesterséges radioaktivitás. Sugárzásmérő detektorok 
5.3.3. Maghasadás Hasadási reakció Hasadási termék 
Lassítás. Láncreakció. Hasadási energia. Szabályozott láncreakció. Atomreaktor. Atomerőmű. 
Atomenergia (nukleáris energia) (2.8. , 1.5.) 
Szabályozatlan láncreakció. Atombomba 
5.3.4. Magfúzió 
A Nap energiája (6.2.) 
Hidrogénbomba 
5.4. Sugárvédelem 
Sugárterhelés. Háttérsugárzás. Elnyelt sugárdózis. Dózisegyenérték 
5.5. Elemi részek 
Stabil és instabil részecske Neutrínó. Szétsugárzás-párkeltés 

6. Gravitáció, csillagászat 

Óraszám: 15. 

6.1. A gravitációs mező 
Az általános tömegvonzás törvénye 
A bolygómozgás Kepler törvényei (7.2.) 
Súly és súlytalanság. Nehézségi erő.  
Potenciális energia homogén gravitációs mezőben (1.5.) és centrális gravitációs mezőben 
Kozmikus sebességek 
6.2. Csillagászat 
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Fényév 
Vizsgálati módszerek, eszközök (→ 5.2.) 
Naprendszer. Nap (5.3.4.), Hold, Üstökösök, meteoritok, csillagok (5.3.4.). A Tejútrendszer, 
galaxisok. Az Ősrobbanás elmélete. Táguló Univerzum 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

Óraszám: 2. 

7.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei 
Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, Joule, Ampère, 
Faraday, Jedlik Ányos, Maxwell, Hertz, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, M. Curie 
és P. Curie, Planck, Heisenberg, Bohr, Einstein, Kármán Tódor, Szilárd Leó, Teller Ede, Wig-
ner Jenő, Gábor Dénes 
7.2. Felfedezések, találmányok, elméletek 
Geo- és heliocentrikus világkép 
„Égi és földi mechanika egyesítése” 
Távcső, mikroszkóp, vetítő 
A fény természetének problémája 
Gőzgép és alkalmazásai Dinamó, generátor, elektromotor 
Az elektromágnesség egységes elmélete Belső égésű motorok Az elektron felfedezésének tör-
ténete Radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása Röntgensugárzás Speciális relativitáselmé-
let Kvantummechanika 
Az űrkutatás történetének legfontosabb eredményei. Félvezetők. Lézer 
 

 



572 
 

1.10.  Komplex természettudomány 

 

9. évfolyam 

Az ember és környezete 
A természettudományos diszciplínák elemeit tartalmazó természettudomány tantárgy tanítására a 9. 
évfolyamon kerülhet sor. Amíg az általános iskolában tanult, azonos elnevezésű tantárgy a szaktárgyi 
tanulás előszobája volt, addig a középiskolában az összegzés, a kapcsolódások erősítése, a komplex 
látásmód kialakítása szolgál célként. A tanulók már rendelkeznek olyan előzetes tudással, amire 
mindez építhető, továbbá a készségek, képességek és attitűdök fejlesztése is tovább folytatható. A 21. 
századi környezetben különösen fontos, hogy a tudomány hitelessége, a tudás megbízhatóságának 
képzete erősödjön a tanulókban. Ezért lényeges, hogy képet kapjanak a természettudományos elméle-
tek keletkezésének folyamatáról, maguk is gyakorolják a vizsgálati módszereket, legyenek képesek 
alkalmazni a gondolkodási műveleteket. Ezek segítségével felismerhetik a mindennapi környezetük-
ben, életvitelükben jelentkező természettudományos problémákat, ezek megoldását tényekre alapozott 
módszerekkel kísérelhetik meg. 

A tananyag témakörei az ember és környezete komplex viszonyrendszere köré épülnek. Elemzik a 
Föld természeti erőforrásait, áttekintik a velük való gazdálkodás történeti előzményeit. A Föld külön-
legessége az élővilág, amely napjainkban gyors változáson megy keresztül. Az élőhelyek átalakulása 
olyan alkalmazkodási kényszert jelent, amelynek nyomán csökken a fajok sokfélesége, sérül az életkö-
zösségek önfenntartó képessége. Az emberi tevékenység nyomán a levegő, a vizek és a talajok álla-
pota is változóban van, ami az emberi egészségre nézve kedvezőtlen következményekkel jár. Az időjá-
rási anomáliák gyakoribbá válása figyelmeztető jel a klímaváltozás erősödésére. A hatások mérséklése 
és az alkalmazkodás kihívásaira való válaszadás a Föld természeti rendszereinek, gazdasági és társa-
dalmi berendezkedésének egységben való vizsgálatával lehetséges. A várható jövő számtalan nyitott 
kérdést tartogat, de a tudományosan megalapozott előrejelzések, szimulációk segítenek a döntések és 
választások kimunkálásában. 

A komplex természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A komplex természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a ter-
mészet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, kíváncsiság, amelyet a 
tantárgy tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre önállóbban 
végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés aktív 
folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló össze tudja kapcsolni a min-
dennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az önirányító tanulás képességét is erősíti. A 
korosztály számára egy-egy maga által választott tématerület önálló feldolgozása, kutatási terv készíté-
sétől kezdve a már tudományosabb igényességgel megfogalmazott következtetések levonásáig bejárt 
út jelenti a kihívást. 

A kommunikációs kompetenciák: A komplex természettudomány tantárgy és általában a természet-
tudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja világosan, röviden és 
pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte és aktív 
részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és fontos a digitá-
lis kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek számos lehetőséget kínálnak 
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a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól alkalmazható a megismerés, az együtt-
működés, az információk mérlegelő értelmezése, az értékelés és alkotás során, illetve a természettudo-
mányos gondolkodás tanításakor. 

A tanuló korosztályában pl. a digitális eszközök által megtámogatott, megfigyeléseken alapuló adat-
gyűjtés és ezek feldolgozása, az IKT eszközök által segített modellalkotás, a szimulációs és térinfor-
matikai feladatok kínálnak számtalan lehetőséget a digitális kompetenciák fejlesztésére. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően a gyakorlatorien-
tált, a tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok mellett a mennyiségi viszo-
nyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus  gondolkodással lehetséges. 
Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel a komplex természettudomány tan-
tárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a tanuló rendszerszintű, komp-
lex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több 
diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális ég-
hajlatváltozás. A kísérletek, terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságai-
nak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A tanuló megismerkedik a természettudományos gondolkodás modelljeivel, valamint adatgyűjtő, adat-
elemző eszközeivel, módszereivel, az empirikus megközelítés (például kísérlet, megfigyelés, modelle-
zés) alapvető eljárásaival. A modelleket és adatgyűjtő, adatelemző eszközöket, módszereket használva 
készségeket sajátít el a környező világ jelenségeinek megértéséhez. Gyakorolja az e jelenségek megér-
tésére irányuló kérdések megfogalmazását, a tényeken alapuló következtetések levonását és az azokra 
alapozott döntések meghozatalát. Felismeri az összefüggéseket, a kölcsönhatásokat, az alkalmazandó 
stratégiai lépéseket; ezeket képes verbális és vizuális formában megjeleníteni, felhasználva az IKT 
nyújtotta lehetőségeket is. Az érdeklődési körébe tartozó területeken motivált a problémák azonosítá-
sára, kérdések megfogalmazására, objektív bizonyítékok keresésére és értékelésére, logikus érvelés 
alkalmazására, a következtetések levonására. A mindennapi életét érintő megalapozott információkra, 
tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik. Az élő és élettelen természeti környezet 
egymásra épülő szerveződési szintjeinek, működésének megértése rendszerszintű, komplex gondolko-
dást igényel. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően gyakorlat-
orientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon gyakran szerepel a tár-
sakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a cso-
portban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készsé-
gek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállalhat.  

A tanuló képes érvelni, vitázni természettudományos vagy a fenntarthatóságot érintő kérdéskörben.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:A termé-
szeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves korosztályban kiemelt 
fontosságú volt a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek akár egy életre is megha-
tározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását, attitűdjét. Az érzelmi hatás kre-
atív alkotásokban került kifejezésre, amit felerősítettünk a természetben történő vizsgálódás, tapaszta-
lás élményével.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplínák kö-
zül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társadalmi hasznosu-
lást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül ki lehet használni a 
gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés kialakítására, amelynek a ter-
mészettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban gyakorlati ismeretszerző, közvetlen tapaszta-
lást segítő szerepe lehet. A jövőbeni pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás szempontjá-
ból az ilyen tapasztalatok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 
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A helyi programterv témakörei a mindennapok és a szakmacsoport gyakorlatában fontos kérdések 
köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai, biológiai, földrajzi és kémiai ismereteit 
a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek 
magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati 
alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor ar-
ról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását jelen-
tené. A helyi programterv hangsúlyozottan törekszik a természettudományos gondolkodásmód, a tudo-
mány művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozot-
tan érintő, illetve a mai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megis-
merési folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az életszakasz-
ban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tan-
anyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon lehetőséget a tárgy meg-
szeretésére, illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó kompetenciák(például az önálló tanulás, 
a csoportban történő munka, a kritikus gondolkodás, a kreativitás)  fejlesztésére. Mindez adatok me-
morizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem 
előtt tartva azt is, hogy a legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a ké-
sőbbi tanulmányokat.  

A tantárgy legfontosabb tanulási eredményei: 

– egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 
kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

– ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket szá-
mításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

– mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, prog-
ramokat; 

– 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 tapasz-
talatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel 
vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

– tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság kri-
tériumait; 

– tisztában van azzal, hogy a fizika, kémia átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

– felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

– kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 
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− A 9. évfolyamon a komplex természettudomány tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

− A témakörök áttekintő táblázata: 
 

Témakör neve: Óraszám 
Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 14 
A szén egyszerű szerves vegyületei 13 
Sejtek és szövetek 6 
A változékonyság molekuláris alapjai 7 
Az emberi szervezet felépítése és működése 13 
Ember és bioszféra – fenntarthatóság 5 
Egyszerű mozgások 12 
A közlekedés és sportolás fizikája 8 
Az energia 7 
Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 6 
A légkör 9 
A vízburok 8 
Összesen: 108 

 

TÉMAKÖR: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

 ÓRASZÁM:14óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás alapján, 

és értékeli azok eredményét; 

 kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait és használja az 
„egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elvet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az izotópok leg-

fontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a radioaktív izotópok gya-
korlati felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű számí-
tásokat 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), alkal-
mazza a periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a vegyértékelektronok szempont-
jából, ismeri a periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat alkotó elemek vegy-
jelét; 

 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, pi-
ramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák polaritása szempontjából; 
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 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 forrás-
pontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető összefüggé-
seket; 

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal szemlélteti, 
ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját, tudja a nevüket, ösz-
szegképletüket, érti egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az azt alkotó ionok képlete alap-
ján, 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 kris-
tályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és fontosabb tulajdonsá-
gai között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes tulajdonságokat, összeha-
sonlításokat végez; 

 ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek az anyag-
csoportoknak 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 energiavál-
tozását; 

 egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással és oldódással kapcsolatos 
kísérleteket, és megbecsüli azok várható eredményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 
 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alapvető matematikai készségek fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 
 Az atomok és a periódusos rendszer 

 A kovalens kötés és a molekulák 

 Az atomrácsos kristályok 

 Az ionok, az ionkötés és az ionvegyületek 

 A fémes kötés és a fémek 
 Az anyagok csoportosítása: elemek, vegyületek és keverékek 

 Halmazállapotok, halmazállapot-változások 
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izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, moláris tömeg, 
elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, 
kristályrács, ion, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf állapot 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Logikai térkép készítése az atomot felépítő atommagról és elektronburokról, az elemi részecskékről, 

valamint azok legfontosabb szerepéről, tulajdonságairól 

 Cikkek, illetve hírek keresése a médiában a radioaktív izotópok veszélyeiről, illetve felhasználási 
lehetőségeiről 

 Hevesy György munkásságának bemutatása kiselőadásban 
 Marie Curie munkásságának bemutatása poszteren vagy prezentáció formájában 

 Bemutató készítése a radiokarbon kormeghatározásról 

 Egyszerű számítások elvégzése az anyagmennyiséggel kapcsolatban, pl. egy korty vagy egy csepp 
vízben lévő vízmolekulák hozzávetőleges számának kiszámítása, egy vascsipeszben lévő vasato-
mok számának kiszámítása, egy kockacukorban lévő répacukormolekulák számának kiszámítása, 
vagy egy adott tömegű kénkristályban található kénmolekulák számának kiszámítása 

 Demonstrációs kísérletek elvégzése vagy keresése a világhálón az egy csoportban lévő elemek ha-
sonló kémiai tulajdonságainak szemléltetésére (pl. a kálium és a nátrium, a magnézium és a kalcium, 
a klór és a jód kémiai reakcióinak összehasonlítása), a kísérletek tapasztalatainak szemléltetése 

 Logikai térkép készítése a kémiai kötésekről, azok típusairól, főbb jellemzőikről, példákkal 
 Egyszerű molekulák felismerése a modelljük alapján, a molekula alakjának és polaritásának meg-

határozása 

 Kísérlettervezés 3-4 fős csoportban egy anyag tulajdonságainak vizsgálatára, valamint a tulajdon-
ságok alapján a rácstípus megállapítására 

 Animáció készítése a gázok, folyadékok és szilárd anyagok szerkezetének és mozgásformáinak 
szemléltetésére 

 Információkeresés a hidrátburoknak az élő szervezetben betöltött szerepével kapcsolatban 
 Animáció keresése vagy készítése a hidrátburok kialakulásának bemutatására 
 

TÉMAKÖR: A szén egyszerű szerves vegyületei 

ÓRASZÁM:13 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai tulajdonsá-

gok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás; 

 ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

 analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a funkciós csoportja isme-
retében; 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tár-
gyú információk keresésére; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás alapján, 
és értékeli azok eredményét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek megkülönböz-

tetésének, 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 telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb tulajdon-
ságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző reakciótípusait, az 
égést, az addíciót és a polimerizációt; 

 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 tulaj-
donságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek kimutatásának mód-
ját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, felhasználását; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri az egy-
szerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges tulajdon-
ságait; 

 ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai összetételét, a na-
gyobbak alkotó molekuláit); 

 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági tulajdonságokkal ren-
delkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb képviselőit, felismeri azokat szerke-
zeti képlet alapján, ismeri a lipidek csoportjába tartozó vegyületek egy-egy fontos szerepét az élő 
szervezetben; 

 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-két képvi-
selőre, 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 tápláléka-
ink között; 

 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános szerkezetét és 
azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyed-
leges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének kialakulását, példát mond a fehérjék szer-
vezetben és élelmiszereinkben betöltött szerepére, ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek 
jelentőségét a mérgezések kapcsán. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Az analógiás gondolkodás fejlesztése 
– Vitakészség fejlesztése 
– A rendszerezőképesség fejlesztése 
– Információk keresése és megosztása digitális eszközökkel 
– A telített szénhidrogének 
– A telítetlen szénhidrogének 
– Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
– A lipidek 
– A szénhidrátok 
– A fehérjék 
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FOGALMAK 
funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok, izoméria, 
konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, ész-
terek, lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék szer-
kezete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Pálcikamodellek használata egyszerű konstitúciós izomer vegyületek molekulaszerkezetének a mo-

dellezésére, az etanol és a dimetil-éter összehasonlítása 

 Szerkezeti képletek felírásának gyakorlása molekulamodellek alapján 

 Az anyagok jellemzési szempontrendszerének bemutatása a legegyszerűbb szénhidrogén, a metán 
példáján, a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának elemzése, az összefüggések keresése 

 

Témakör: Sejtek és szövetek 
 óraszám: 6 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 statisz-
tikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetősé-
geket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

– felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a bioló-
giai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

– egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgá-
lati 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 szövettípu-

sokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
– A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése egy 

konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási lehetőségeinek 
számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

– A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és alkalmazkodás 
főbb összefüggéseinek bemutatása  

– Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 
– A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása és 

működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 
– 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 felépí-

tés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 
– A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy módszer-

ének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének értékelése 
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Fogalmak 
vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, 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 mobiltele-
fonnal  

 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  
 Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 
 

Témakör: A változékonyság molekuláris alapjai 
 óraszám: 7 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 statisz-
tikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetősé-
geket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

– példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében betöl-
tött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

– biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előre-
jelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

– érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási le-
hetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

– A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető folyamato-

kat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit; 
– az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a géntech-

nológia, 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, vala-

mint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  bemutatása 
– A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek fel-

ismerése, konkrét példa elemzése 
– A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal (táp-

lálkozás, 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) 
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– A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai ujjle-
nyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és értékelése 

– A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a génszerkesz-
tés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. igazságügyi orvostani és 
diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

– A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, állattenyész-
tésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása (humán genom 
projekt, génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

Fogalmak 
mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, génmódosí-
tás, géndiagnosztika, 

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 -állatokkalkapcsolatos  érvelés 
 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból) 

 

Témakör: Az emberi szervezet felépítése és működése 

óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, bio-
lógiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges 
tényeket és ismereteket; 

– az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisz-
tikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetősé-
geket, 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, meg-
figyeléseket és méréseket végez; 

– a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és fel-
használ, 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 elővi-
gyázatosság elvét. 

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 értelmezése. A 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 együt-
tes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 
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– Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a végtagok főbb 
izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, egészségtani vonatkozá-
sok 

– A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 
– Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani funk-

ciók vizsgálata és összehasonlítása 
– Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges táplál-

kozás 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 kiválasztószervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a húgy-

úti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának megis-
merése 

– 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 has-

nyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 
– Az emberközponti és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül (pl. 

mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér ozmotikus koncentráció-
jának szabályozása) 

– Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 
– A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb hormo-

nok 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) megisme-

rése, 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 megbeszé-

lése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

Fogalmak 
emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, fejváz, törzs-
váz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, sportsérülések, bélcsatorna, 
légutak, légzőmozgások, légszennyezés,szív, keringési rendszer, vér, magas vérnyomás betegség, in-
farktusveszély, agyvérzés, kiválasztószervrendszer, mechanikai és hőérzékelés,reflex, látás, szemhibák 
és -betegségek; hallás, külső, középső, belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmi-
rigy, mellékvese, pajzsmirigy,központi és környéki idegrendszer, nemi kromoszómák, nemi jellegek, 
ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek, petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, 
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embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, 
ösztrogén,HCG, veleszületett rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok 

Javasolt tevékenységek 
 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a mai em-

ber koponyájának és fogazatának felépítéséről 

 Az emberré válás folyamatát bemutatófilmek, animációk megtekintése és elemzése  

 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 
 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében) 

 Kiselőadás, házidolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének összefüggéséről 

 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, pulzusszámmé-
rések) elvégzése, következtetések levonása 

 A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések elvégzése 
(pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő készítésestb.) 

 A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során, érveléssel 
a saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

 Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

 Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

 Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata 
 Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló esetleírások 

elemzése 

 A 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 hasnyál-
mirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 

 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító táblázat ké-
szítése 

 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése 

 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here, ivarsej-
tek) 

 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és értelmezése 
 

 

Témakör:Ember és bioszféra – fenntarthatóság 
óraszám:5 óra 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek idő- és 

térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 
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– történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, erdő- és vad-
gazdaság, 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 folya-
matok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges; 

– a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra gya-
korolt 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 egészség megőrzési szempontokat is mérlegeli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
– A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági fo-

lyamatok 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 mód-
szerek („bigdata”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések megbízhatóságának 
értékelése 

– A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények jelen-
tőségének példákkal való bizonyítása 

– Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek tevékenysé-
gének megismerése, lehetőség szerinti segítése 

– Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

– Fogalmak 
– globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai gazdálko-

dás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi törvény, 
„bigdata” 

Javasolt tevékenységek 
 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek megbeszélése 

 A Föld éghajlatában várható változások élőlényekkel, életközösségekkelvaló összefüggésével kap-
csolatos információk keresése, összefoglalása, az éghajlatváltozást modellező szimulációk (játék-
programok) kipróbálása 

 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolák-
kal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében 

 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka kidolgozása, az 
eredmények megosztása más iskolákkal 
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 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás felkeresése, 
összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről 

 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi cselekvésre 
vonatkozókövetkeztetések levonása 

 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása 
 

TÉMAKÖR:Egyszerű mozgások 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket szá-

mításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 
− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, prog-

ramokat; 
− 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 tapasz-

talatok, 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, pilla-

natnyi 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 sebes-
séget számolni; 

− egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 
– A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú se-

besség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 
– Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával kap-

csolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása  
– A közel állandó sebességű, egyenesvonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 
– Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség változásának jellem-

zése a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi erő 
vizsgálatával 

– Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 
– Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 
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– A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők segít-
ségével 

– Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 
– Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására 

FOGALMAK 
Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
– Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasz-

tott pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítsé-
gével 

– Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási idejé-
nek mérésével, a mérés pontosságának becslése 

– Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökken-
tése különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

– Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív 
megállapítása 

– Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának té-
makörében 

– Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó 
mozgás 

 

TÉMAKÖR:A közlekedés és sportolás fizikája 
ÓRASZÁM: 8 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 kri-
tériumait; 

− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelensé-
gek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati ismerete-
ket, 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 ér-

vényességét; 
− tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni 

dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás meghatározá-
sára, 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; 
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− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének 
fizikai elveit; 

− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 
− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi 

a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, is-
meri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület 

megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  
– Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 
– A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 
– Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és New-

ton törvényei segítségével 
– A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak 

(súrlódási erő) vizsgálata 
– A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a 

hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 
– A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, 

az áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 
– A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma fontos-

sága 

FOGALMAK 
a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai nyo-
más, felhajtó erő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
– Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének 

feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 
– Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan 

lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz 
(pl. változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 

– Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök felhasz-
nálásával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

– Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs eszközökkel 
– Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása 

ütközésekről, labdák deformációjáról 
– Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott 

cukor vagy só mennyiségének változtatása mellett 

 

TÉMAKÖR: Az energia 
ÓRASZÁM: 7óra 

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; 
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− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat szemlélete-
sen mutatja be; 

− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási lehetősé-
geit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek energiatartal-
mának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti ener-

gia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 
− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a 

mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  
– A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási ener-

gia, a munka 
– A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az energiameg-

maradás segítségével 
– Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  
– Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső ener-

gia 
– A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia 
– Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az erőművekben 

(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok  
– Az energia szállításának lehetőségei 
– A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló energia-

források megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet állapotának kap-
csolata  

– Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

FOGALMAK 
munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
– Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni 
– Beszámoló készítése a napállandóról 
– Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő 

felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 
– Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, rendszere-

zése, szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 
– Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 
– A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng mére-

tétől, milyen más tényezők befolyásolják? 

 

 

TÉMAKÖR:Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 
 ÓRASZÁM: 6 óra 
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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 Nap-

rendszerben; 
– ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, ösz-

szefüggéseit; 
– 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, szabadfelhasználású szoftverek órai, frontális vagy csoport-
munka 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 mű-
holdfelvételek alkalmazásával 

– A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése 
– A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás 

fejlesztése 
– A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a rendszer-

ben 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 érték-

elő 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 jellem-

vonásainak 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, helymeghatá-
rozás, helyi idő, zónaidő, időzóna 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
– A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok alap-

ján grafikus rendszerező segítségével pármunkában 
– Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek tanulmá-

nyozásaokostelefonos alkalmazások vagy online, szabadfelhasználású szoftverek segítségével  
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– Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek, vizualizációk 
tanulmányozása 

 

TÉMAKÖR:A légkör 
 ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben bekövetkező 
változások mindennapi életre gyakorolt hatását; 

– megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a lo-
kálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit. 

– A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja eze-

ket 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 fogal-

maz 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 felelősség-
vállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, valamint a felelős döntésho-
zatal fejlesztése 

– Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos, hagyomá-
nyos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a szövegértési, kommu-
nikációs 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, éghajlatválto-

zás, szmog): okok és következmények 
– Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási stratégiák 

FOGALMAK 
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troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg, melegfront, 
hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, időjárás-előrejelzés, globá-
lis felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun, monszunszél, savas eső, tornádó, hur-
rikán, aszály, napenergia, szélenergia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
– Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online adatok 

felhasználásával 
– Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós adatokból 

dolgozó vizualizációtanulmányozásával 
– Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése 
– Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok ábrázo-

lása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése 
– Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és online for-

rásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása 
– Ötletbörze –„klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán 
– Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak hasznosí-

tása a mindennapi életben 

 

TÉMAKÖR:A vízburok 
ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és minőségi 
viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

– igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és gazdasági 
vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, védelmének 
szükségességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható kö-

vetkezményekkel; 
– tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és éghajlatvál-

tozás rendszerében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának erő-

sítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható szem-
léletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése  

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok sze-
rinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek igazo-
lása, 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) 
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– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és mi-
nőségi védelme 

FOGALMAK 
tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz, belvíz, 
tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő, 
vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgaz-
dálkodás, vízenergia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
– Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása 

– víztakarékossági javaslatok megfogalmazása 
– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése, ref-

lektálás, saját vélemény megfogalmazása 
– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása gondolat-

térképelkészítésével 
– 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 vonat-

kozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről 
– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 
– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának összehason-

lító vizsgálata(például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása 
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1.11. Pénzügyi és vállalkozási ismeretek 

 

Éves óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

A képzés célja: 

 A tanuló megértse és a mindennapi életben alkalmazni is tudja: a gazdasági alapfogalmakat, 
eltudjon végezni egyszerű számításokat, 

 a tanulók minden támogatást megkapjanak ahhoz, hogy tudatos döntéseket tudjanak 
hozni gazdasági kérdésekben, szaktudásuk megszerzése mellett tudatosan készüljenek 
vállalkozói karrierjükre. 

 Tudatos tervezésre és kockázatvállalásra legyen képes minden szinten: legyen szó egy 
gyerek életében az első pénzügyi döntésről a babakötvény kapcsán, a pályaválasztásról, 
a családi költségvetés egy eleméről vagy akár arról, hogy a boltban melyik polcot vá-
lasztják 

 képes legyen felismerni és fejleszteni  az iskola a diákok azon kompetenciáit, melyek 
egy sikeres munkavállalói, vagy vállalkozói karrier alapjait adják. 

 
 a tanuló legyen nyitott a gazdaság működésével, az egyén gazdasági szerepével, a 

 pénzügyek, és a vállalkozások világával kapcsolatos témák iránt. 
 
Fejlesztendő terület: 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, melyek egy sikeres munkavállalói 
vagy vállalkozói karrier alapjait adják 

 
A tantárgy témakörei 
 

1. Az állam gazdasági szerepe 6 óra 
Az állam feladatai napjainkban 
Az állam bevételei 
Az állami gazdaságpolitika céljai 
A költségvetési és a monetáris politika eszköztára 
 
Előzetes tudás: gazdálkodással kapcsolatos személyes tapasztalatok 
Fejlesztési cél: alapvető gazdasági fogalmak, folyamatok megismerése, tudatos és fele-
lősségteljes gondolkodás kialakítása 
Kapcsolódási pontok: etika, földrajz 
Kulcsfogalmak: állam, gazdaság, költségvetés, adó, járulék, költségvetési politika, mo-
netáris politika, jegybank, költségvetés, deficit, szufficit, makrogazdasági jövedelem, 
GDP, GNI, munkanélküliség, foglalkoztatottság, infláció 
 

2. A pénzpiac működése / 6 óra 
 A bankrendszer a mai gazdaságban 

A tőkepiac és termékei 
A pénzügyi közvetítők 
A háztartás, mint megtakarító 
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 Nemzetközi pénzpiac alapfogalmai, intézményei 
 
 Előzetes tudás: A gazdálkodással, bankrendszerrel, pénzkezeléssel kapcsolatos 
 személyes tapasztalatok 
 Fejlesztési cél: A modern bankrendszer szereplőinek és feladatainak a megismerése. 
 Alapvető pénzügyi fogalmak ismerete. 
 Kapcsolódási pontok: földrajz, matematika, informatika 
 Kulcsfogalmak: piac, pénzpiac, bankrendszer, jegybank, pénzügyi intézmények, 
 megtakarítás, hozam, hitel, kamat, EBKM, EHM, THM, kötvény, részvény, tőzsde, 
 lízing társaság, pénzügyi közvetítők, öngondoskodás, valuta, deviza, árfolyam, 
 Nemzetközi Valutaalap, Világbank 
 

3. Egy háztartás költségvetése; munkavállalás/ 6 óra 
A család, illetve a háztartás fogalmának eltérése 
A háztartás költségvetése 
Álláskeresés: elvárások, álláskeresési technikák 
Munkába állás: munkaviszonnyal kapcsolatos jogok, kötelezettségek 
Bérek, járulékok napjainkban 

 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 
  
 Előzetes tudás: A társadalmi környezet munkával kapcsolatos mintáinak,  ta-
pasztalatainak ismerete, diákmunka során szerzett tapasztalatok 
 Fejlesztési cél: A háztartás költségvetése, mint az összes erőforrásokkal való 
 hatékony gazdálkodás eszköze. Munkakeresés, a munkába állás folyamata. A 
 munkavállalók alapvető jogainak, kötelezettségeinek megismerése 
 Kapcsolódási pontok: magyar nyelv és irodalom, informatika, matematika 
 Kulcsfogalmak: család, háztartás, költségvetés, hatékony gazdálkodás, önéletrajz, 
 motivációs levél, munkaadó, munkavállaló, munkaszerződés, bruttó bér, nettó bér, 
 levonások, bérjárulékok, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás  
  
 

4. Vállalkozás-vállalat / 4 óra 
 A vállalkozás, vállalkozó fogalma 
 A vállalkozások típusai 
 A vállalkozások környezete 
 A nem nyereségérdekelt szervezetek megismerése 
 Saját vállalkozás előnyök-hátrányok 
 Vállalkozói kompetenciák 
 
 Előzetes tudás: Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. A történelemből 
 megismert híres magyar vállalkozók.  
 Fejlesztési cél: A vállalkozások általános jellemzőinek megismerése. Önismeret erősítése 
 a vállalkozói tulajdonságokkal összefüggésben.  
 A nonprofit szervezetek jelentősége  
 Kapcsolódási pontok: történelem, földrajz 
 Kulcsfogalmak: vállalkozás, vállalat, társasági formák, egyéni vállalkozás, társas 
 vállalkozások, társadalmi vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, vevők, szállítók, 
 versenytársak, nyereség, kockázat, önállóság, nyitottság, szervező készség,  kockázatváll-
aló készség, kitartás, céltudatosság, rugalmasság, szaktudás, társadalmi  vállalkozás  
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5. Vállalkozás alapítása, működése /8 óra 

 Üzleti ötlet kidolgozása 
 Vállalkozás alapításának finanszírozási kérdései 
 Vállalkozás alapítás szabályai napjainkban 
 Szükséglet felmérés, piackutatás marketing eszközökkel 
 Bevételek és költségek tervezése, 
 A termelési, szolgáltatási folyamat 
 Adók, járulékok, támogatások 
 
 Előzetes tudás: Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. Saját ötletek 
 megvalósítása, költségeinek tervezése. Szükségletek, és azok kielégítése javakkal 
 Fejlesztési cél: Részvétel új üzleti ötlet kidolgozásában, fogyasztói igények felmérése. 
 Termelés költségeinek felmérése, költségkalkuláció készítése.  
 Kapcsolódási pontok: földrajz, informatika, matematika 
 Kulcsfogalmak: társasági szerződés, szükséglet, igény, piackutatás, kérdőív, fogyasztás, 
 saját forrás, idegen tőke, termelési tényezők, kalkuláció, bevétel, költség, fix költség, 
 változó költség, önköltség, nyereség, veszteség, SZJA, ÁFA, társasági adó, szociális 
 hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, támogatás  
 
 
 

6. Az üzleti terv/ 6 óra 
Az üzleti terv szükségessége, felépítése 
Vezetői összefoglaló 
A vállalkozás bemutatása, környezete 
Marketing Terv 
Működési terv 
Vezetőség és szervezeti felépítés 
Pénzügyi terv 
Mellékletek 
Sikeres vállalkozások jellemzői 
Az esetleges kudarc okai, kezelése 
 

 Előzetes tudás: Otthoni, vagy iskolai feladat megtervezése, megvalósítása  
Fejlesztési cél: Az üzleti terv, mint a vállalkozás vezérfonala, szükségessége a vállalko-
zás életében. Saját üzleti ötlet üzleti tervének összeállítása, bemutatása. 
Kapcsolódási pontok: informatika, matematika 
Kulcsfogalmak: üzleti terv, SWOT analízis, arculat, marketing, marketing mix, szerve-
zeti felépítés, mérleg, eredménykimutatás, cash flow 
 
 
 
 
 
A fejlesztés várt eredményei az egy évfolyamos ciklus végén: 
A tanuló érti a nemzetgazdaság szereplőinek (háztartások, vállalatok, állam, pénzinté-
zetek) feladatait, a köztük lévő kapcsolatrendszer sajátosságait. 
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Tudja értelmezni az állam gazdasági szerepvállalásának jelentőségét, ismeri főbb fel-
adatait, azok hatásait. Tisztában van azzal, hogy az 
adófizetés biztosítja részben az állami feladatok ellátásnak pénzügyi fedezetét. 
Ismeri a mai bankrendszer felépítését, az egyes pénzpiaci szereplők főbb feladatait. Ké-
pes választani az egyes banki lehetőségek közül. Tisztában van az egyes banki ügyletek 
előnyeivel, hátrányaival, kockázataival. A bankok kínálatából bankot, bankszámla cso-
magot tud választani. Tud érvelni a családi költségvetés mellett, a tudatos, hatékony 
pénzgazdálkodás érdekében. Önismereti tesztek, játékok segítségével képes átgondolni 
milyen foglalkozások, tevékenységek illeszkednek személyiségéhez. Tisztában van az 
álláskeresés folyamatával, a munkaviszonnyal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel. 
Ismer vállalkozókat, vállalatokat, össze tudja hasonlítani az alkalmazotti, és a vállalko-
zói személyiségjegyeket.  
Érti a leggyakoribb vállalkozási formák jellemzőit, előnyeit, hátrányait. Tisztában van 
a nem nyereségérdekelt szervezetek gazdaságban betöltött szerepével. 
Ismeri a vállalkozásalapítás, -működtetés legfontosabb lépéseit, képes önálló vállalko-
zói ötlet kidolgozására. Meg tudja becsülni egy vállalkozás lehetséges költségeit, képes 
adott időtartamra költségkalkulációt tervezni. 
Tisztában van az üzleti tervezés szükségességével, mind egy új vállalkozás alapításakor, 
mind már meglévő vállalkozás működése esetén. Tájékozott az üzleti terv tartalmi ele-
meiről. 
Megismeri a nem üzleti (társadalmi, kulturális, egyéb civil) kezdeményezések pénz-
ügyi-gazdasági igényeit, lehetőségeit. Felismeri a kezdeményezőkészség jelentőségét 
az állampolgári felelősségvállalásban. 
Felismeri a sikeres vállalkozás jellemzőit, képes azonosítani az esetleges kudarc okait, 
javaslatot tud tenni a problémák megoldására. 
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1.12. Digitális kultúra 
 

Digitális kultúra 
Óraszámok 
A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy tanu-
lóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvá-
rásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő megol-
dását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, ame-
lyekkel 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 együttmű-
ködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra jellemző, magasabb absztrakciós 
szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás kor-
osztálynál is fontos, hogy a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb 
spektrumot bemutató és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudás-
építés és -alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő háló-
zati, 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 környe-
zetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűré-
sére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így kü-
lönösen 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 se-
gíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység fej-
leszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló gon-
dolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevé-
kenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, alko-
tótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző felületeken 
való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommuni-
kációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális kul-
túra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, 
melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatá-
sára. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében vég-
zett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezet-
hez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac meg-
kívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó ta-
nulás 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 fej-
lesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé 
teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol az elméleti háttér fontos alapokat 
biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása 
során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon megszerzett tudására, me-
lyet 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 tanu-
lók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb problémákon – együttműködésben a többi tan-
tárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, 
vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell töreked-
nünk, 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 gon-
dolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori sajátosságoknak megfelelően, 
fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák megoldása so-
rán azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerked-
tek meg, középiskolai tanulmányaikban a grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy köny-
nyen 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 mobilkom-
munikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák ru-
galmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni 
adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalma-
zását 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 alakítá-
sára, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 
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Heti óra-
szám 

9NY 9.évfo-
lyam 

10. évfo-
lyam 

11 évfo-
lyam 

12. évfo-
lyam 

13. évfo-
lyam 

Nyelvi 
előkészítő 

3 - - - - - 

Techni-
kumi évfo-
lyamok 

- 2 2 0 0 1 

Az értékelés leggyakoribb területei: 

- Az önálló és közös tanulói tevékenységek (pl.kiadott feladat leírás/ minta alapján történő elké-
szítése a tanult szabályok betartásával, projekt munka stb.) megfigyelése alapján történő minő-
sítés. 

- Szóbeli feleltetés. 
- Írásbeli munkák ellenőrzése és értékelése (pl. elméleti tudás mérése írásban, gyakorlati munka, 

számítógépes feladatmegoldás stb.). 
- Az egyéni (órán kívüli) adatgyűjtések, "kutatások" alapján beszámoló készítése, beadandó mun-

kák minősítése. 

A tanulók: 

- Elsajátították-e a legfontosabb, fogalmakat, szabályokat? Tudnak-e válaszolni egyszerű tény-
kérdésekre? 

- Megtalálják-e a források, illetve az elkészítendő állományok leírásban szereplő helyét, tudatá-
ban vannak-e az adattárolás szerkezetének? 

- Tudják-e használni az adott feladat megoldásához szükséges szoftvert/ fejlesztői környezetet? 
- Leírás, illetve minta alapján képesek-e megoldani reprodukciós feladatot? 
- Át tudnak-e gondolni/ létre tudnak-e hozni egyszerű algoritmusokat? 
- Képesek-e megtervezni egy adott probléma megoldását? 
- Tudják-e ismereteiket, képességeiket alkalmazni? 

9. évfolyam 
A 9. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy óraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
A digitális eszközök használata 2 
Online kommunikáció 2 
Információs társadalom, e-Világ 2 
Mobiltechnológiai ismeretek 6 
Szövegszerkesztés 15 
Számítógépes grafika 7 
Multimédiás dokumentumok készítése 8 
Táblázatkezelés 12 
Publikálás a világhálón 8 
Vektorgrafika 4 
Projektmunka 6 

Összes óraszám: 72 
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TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

JAVASOLT SZOFTVER: - 

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 szoft-
vereit, 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 jel-
lemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környe-
zete egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

 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 

 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; tö-
mörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatá-
sok, szinkronizálás, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A rendelkezésre álló eszközökön a tanultak bemutatása 

A rendelkezésre álló digitális eszközök felhasználásával, feladatmegoldás. 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

JAVASOLT SZOFTVER: Chrome és MIT App Inventor 
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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 hasz-
nál mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az applikációkat önállóan telepíti, egyszerű alkalmazásokat készít; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata so-
rán együttműködik társaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

 Mobilalkalmazás-készítő szoftver kezelése 

 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, készítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 
 Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása mobileszkö-

zökkel 

 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

JAVASOLT SZOFTVER: Chrome 

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 sze-
repelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a problé-
mának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 
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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, önérvényesí-
tés, tolerancia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommuniká-
ciós lehetőségek és alkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szoká-
sok, szerepelvárások használata 

 A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 
 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

 Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például tech-
nikai, szaktudományos és szépirodalmi területen 

 A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

JAVASOLT SZOFTVER: G-Suite 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, 
IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai 

 A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások 

 Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban 

 Az e-szolgáltatások főbb ismérvei 

FOGALMAK 
e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások, ügyfélkapu, 
GDPR, adatbiztonság, információvédelem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k története vagy ötödik ge-
nerációs számítógépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 
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 Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online gyakorlása, e-ügyinté-
zés és e-állampolgárság 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, haszná-
lata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata köz-
ben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közös-
ségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagá-
hoz kapcsolódó témában 

 

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet kiala-
kítása 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 

 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

JAVASOLT SZOFTVER: Visual Studio Code és Chrome 

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 jelentő-
sége 

 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 
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 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 ké-
szítése 

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 megfele-
lően 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 csoportmunká-
ban, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 
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10. évfolyam 
A 10. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy óraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Algoritmizálás és programozás 12 
Szövegszerkesztés 12 
Táblázatkezelés 21 
Adatbázis-kezelés 21 
Projektmunka 6 

Összes óraszám: 72 
 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és programozás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 

 ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg, 
logikai; 

 ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

 érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

 érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői környeze-

tének alapszolgáltatásait; 

 szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális 
programozási nyelven kódolja; 

 a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

 hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

 tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 
 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges 
módjának megismerése 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata 

 Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok 

 Példák típusalgoritmus használatára 
 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 
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 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, elága-
zás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok ter-
vezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő 

feladatok önálló megoldása, a választás indoklása 

 Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása 

 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 para-
méterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli 

 Egy saját vagy más által készített program tesztelése 
 Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 Képes irányított, vagy reprodukciós feladatot önállóan megoldani. 

 Képes felismerni a szerkesztési egységeket és azok tulajdonságait. 

 Képes önállóan megfelelő sablonokat készíteni és ez alapján önálló dokumentumokat előállítani. 
 Hosszú dokumentumokra jellemző formázásokat, dokumentum elemeket készíteni. 

 Képes stílusokat használni, újakat létrehozni 

 Képes más tantárgyakhoz kapcsolódóan önállóan dokumentumokat készíteni a megtanult szabályok 
és ismeretek alapján 

 Képes többhasábos elrendezést célszerűen használni 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 Önéletrajzot és más hivatalos dokumentumot készíteni. 
 Tetszőleges hosszú dokumentumban tud tárgymutató, tartalomjegyzéket, ábrajegyzéket létrehozni. 

 Képes a dokumentumot megfelelően tagolni és az egyes egységekre jellemző szövegszerkesztési 
elemeket beállítani. 

 Képes kördokumentumot készíteni 
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FOGALMAK 
karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, körlevél, láb-
jegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb, táblázat, önéletrajz, hosszú dokumentum, tartalomjegy-
zék, ábrajegyzék, lábjegyzet. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Irányított feladatok megoldása 

 Reprodukciós feladatok megoldása 

 Más tantárgyakban felmerülő dokumentumok készítése 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 A táblázatkezelővel számításokat végez. 

 Összetett feladatokat old meg. 

 Függvényeket épít össze. 

 Adatokhoz megfelelő diagramokat készít 
 Táblázatokat nyomtat 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 Képes önállóan elemezni az adatokat és a legcélravezetőbb diagrammot képes elkészíteni hozzá. 

 Összetett függvényekkel számításokat végezni 

 Önállóan képes megfelelően a táblázatot, vagy annak egy részét nyomtatni a megadott elvárásoknak 
megfelelően. 

 Összetett feladatokat egyénileg és csoportmunkában elemezni és a megfelelő megoldást adni 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adatelemzés 
 Függvények megfelelő használata 

 Más tantárgyakban felmerülő problémák önálló megoldása 

 Irányított feladatok megoldása 

FOGALMAK 
csoport munka, diagramm, nyomtatás, függvények, összetett függvények. megfelelő függvények ön-
álló kiválasztása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tetszőleges forrásból származó adatok önálló elemzése. 

 Irányított feladatok önálló megoldása 
 Más tantárgyakban felmerülő problémákhoz önálló feladat leírás készítése után a feladat megoldása 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel 

 Az adatbázisokból a célnak megfelelő adatokat nyer ki. 

 Képes adatokat módosítani 

 Képes az adatbázis szerkezetét a feladatnak megfelelően kialakítani, módosítani. 

 Képes jelentéseket készíteni a rendelkezésre álló adatokból 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ??? 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adatkezelés alapú szemlélet kialakítása 

 Strukturált adattárolás 
 Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 

 Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 

 Szűrési feltételek megadása 

 Adatbázisok kialakítása leírás alapján 

 Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 
 Adatok és adatszerkezetek megfelelő módosítás 

FOGALMAK 
adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok: szöveg, 
szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési jogosultság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például menetrendekből, kul-

turális műsorokból, védett természeti értékekből 

 A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus naplóban, 
digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

 Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek kipróbá-
lása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

 A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző közös-
ségi médiumok mint online adatbázisok esetén 

 Irányított feladatokat megoldani 

TÉMAKÖR: Projektmunka 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 Csoportban képes önállóan dolgozni 

 Együttműködik a csoport tagjaival a cél elérése érdekében 
 Online kommunikációs csatornákat használ 

 Megfelelő felhőalapú megoldások kiválasztása és használata 

 A projekthez illeszkedő IKT eszközök célszerű használata 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 Projekt szemlélet alakul ki 

 Képes csapatban dolgozni 
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FOGALMAK 
Projekt alapú munkavégzés, online kommunikáció, IKT eszközök használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Az adott feladat meghatározása a szakmai közösségek feladata. 
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13. évfolyam 
A 13. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 31 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Alkalmazások a gyakorlatban 31 

Összes óraszám: 31 

A KÖVETKEZŐ TÉMAKÖRÖKBŐL A TANULÓKNAK EGYET KELL VÁLASZTANI KÖTELEZŐ JELLEG-

GEL 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ : Középszintű érettségire felkészítő képzés 
TÉMAKÖR: Alkalmazások a gyakorlatban 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 Eredményes középszintű érettségit tesz Digitális kultúra tantárgyból 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 Képes eredményes vizsgát tenni Digitális kultúra tantárgyból 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Megismeri a vizsgakövetelményeket 

 Képes a saját, vagy mások munkájában hibát, vagy hiányosságot keresni. Ezeket javítani. 

FOGALMAK 
érettségi, Digitális kultúra 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Feladatsorok megoldása 

 Feladatsorok javítása 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ : Emelt szintű érettségire felkészítő képzés 
TÉMAKÖR: Alkalmazások a gyakorlatban 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 Eredményes emelt zintű érettségit tesz Digitális kultúra tantárgyból 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 Képes eredményes vizsgát tenni Digitális kultúra tantárgyból emelt szinten 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Megismeri a vizsgakövetelményeket 

 Képes a saját, vagy mások munkájában hibát, vagy hiányosságot keresni. Ezeket javítani. 



611 
 

FOGALMAK 
érettségi, Digitális kultúra 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Feladatsorok megoldása 
 Feladatsorok javítása 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ : Szakmai informatikai megoldások 
TÉMAKÖR: Alkalmazások a gyakorlatban 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 A szakmához köthető informatikai megoldások mélyebb szintű ismerete 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 Magabiztosabban használja az IKT eszközöket, a különböző informatikai megoldásokat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 gyakorlása a korábban elsajátított ismereteknek 

 

FOGALMAK 
Digitális kultúra, feladat elemzés, feladat megoldás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Szakmai feladatok megoládsa 
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9. nyelvi előkészítő évfolyam BAT-JM 
A nyelvi előkészítő évfolyamon a digitális kultúra tantárgy óraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata:  

Témakör neve Javasolt óraszám 
A digitális eszközök használata 6 
Online kommunikáció 6 
Információs társadalom, e-Világ 8 
Mobiltechnológiai ismeretek 6 
Szövegszerkesztés 20 
Számítógépes grafika 12 
Multimédiás dokumentumok készítése. Bemutatókészítés 14 
Táblázatkezelés 20 
Algoritmizálás 16 

Összes óraszám: 108 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit, 

ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, ten-

denciáit; 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet jellem-
zőit, 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 
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 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

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 kiala-

kítása 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 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 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 szerep-

elvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a problémá-
nak 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, önérvényesí-
tés, tolerancia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs le-

hetőségek és alkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások, 
szerepelvárások használata 

 A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 
 Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai, 

szaktudományos és szépirodalmi területen 

 A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 



614 
 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-világ  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, IT-

gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az információ megjelenési formái, jellemzői 
 Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

 A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

 Személyhez köthető információk és azok védelme 

FOGALMAK 
adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-kereskedelem, e-
szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi vizs-

gálatra vagy közérdekű adatok keresése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az eze-
ket 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: 6 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 
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 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, ergonómia; lokális, il-
letve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobilesz-
közök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, jogosultságok, etikus információkeze-
lés, távmunka digitális eszközökkel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása mobilesz-
közökkel 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 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 haszná-
latáról. 

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, tartalomjegy-
zék létrehozása 

 Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

FOGALMAK 
karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, körlevél, láb-
jegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

 Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  
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 Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék, láb-
jegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az infor-
mációforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

 létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

 A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

 Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

 Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

 Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 
 Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

 Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk 

 Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

 Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

 Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 
 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

 Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, transzformá-
ciók: elforgatás, tükrözés 

 Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, csopor-
tosítás, 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, ré-
tegek, 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 
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 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy szövegszer-
kesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

 Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram haszná-
latával 

 Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, transzformá-
ciók 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. Bemutató készítés  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 
 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok készí-

téséhez; 

 gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök hasz-
nálatában. 

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 képfel-
dolgozás, -megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális fény-

képezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

 Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek fel-
használásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba 

 Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kivá-
lasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 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; 
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 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 környeze-

tének alapszolgáltatásait; 

 szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális 
programozási nyelven kódolja; 

 a feladat megoldásának helyességét teszteli; 
 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

 hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

 tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 
 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges 

módjának megismerése 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata 

 Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok 

 Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 
 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

 Az objektumorientált szemlélet megalapozása 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 
vizsgálata 

FOGALMAK 
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, elága-
zás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok ter-
vezése, 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) 
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 Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával 

 Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a para-
méterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli 

 Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

 Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 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 szá-
mítások, 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, számformá-
tumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cel-
lahivatkozás; 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 el-
terjedt 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 segítség-
ével és következtetések levonása az eredményekből 


