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Magyar nyelv és irodalom 



A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom 

közösen vallott értékeinek közvetítésére.  Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és 

kulturális identitást, a nemzeti önazonosságot, felkelti a megnyilatkozás iránti igényt, erősíti 

az etikai és erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, 

illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak 

megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé 

váljanak azok funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva 

a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő 

differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. A tanuló 

folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve 

másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, 

kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek 

megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá válik a 

másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és arra, hogy 

saját szövegek alkotása során maga is éljen velük. A szövegek önálló megalkotásában képes 

megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az 

olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai 

és kulturális elvárásoknak. 

Az anyanyelvi nevelés további feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó, 

fejlődő rendszer, eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás 

megszerzéséhez és a hatékony kifejezőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem 

értelmezhető a beszélőtől független létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és 

írásos működése során jön létre. Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és rendszerezze a 

korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás 

viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól, más nyelvekkel való 

azonosságairól és különbözőségeiről. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben, 

párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Tartalommal 

tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi megnyilatkozás iránti 

igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. E 

feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések és válaszok 

megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál a diákok 

mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati 

felismeréseire egyaránt.  

A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a kultúra 

folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák 

megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti 

különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, 

az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.  

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos 

formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő 

megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a 

képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik 

a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. Az 

irodalomtanítás feladata, hogy a művészet hatása révén kreatív érzelmeket, gondolatokat, 

intenzív élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás révén 



pedig az önkifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez juttassa a diákokat. 

Átélhetnek, megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve meg is érthetnek 

olyan élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási 

mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben 

is érvényesíthetők. Együttérzővé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, 

gondolatmenetek, világlátások, meggyőződések iránt. Megszerezhetik azt a műveltségi 

anyagot, amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi 

műveltség felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

(Ahogyan e kerettanterv részletes tartalmi kidolgozása is jelzi, a magyar nyelv és irodalom 

műveltségterület, tantárgy is – a témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – 

felépítette a maga sajátos fogalomrendszerét.) A fogalomrendszer lehetővé teszi, illetve alapul 

szolgál a nyelvi, irodalmi jelenségek, tények, mintázatba rendezéséhez. A fogalmakkal 

kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás egyik összetevője.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-

érzelmi nevelődéshez. Ez pedig, különösen a pszichoszomatikus problémákra érzékeny 

serdülőkorban, támogatja a testi-lelki egészség megőrzését, fenntartását. Az irodalmi 

olvasmányok, élmények belső tartalékok is, fejlesztik az önismeretet, a valóságismeretet, 

összességükben az élet értékét sugallják. A tantárgyunk tehát nem a kevésbé a konkrét 

egészségfejlesztési ismeretekkel, inkább az egészségmegőrzéshez szükséges attitűdök 

kialakításával járulhat hozzá a mindenkori ifjú nemzedékek jóllétéhez. Az emberi kapcsolatok 

mikrotörténéseinek, a kapcsolatok szociális tartalmainak érzékelése, felfogása, értékelése 

fejleszti a szociális érzékenységet, az irodalmi művek révén megismert különféle alkatok, 

magatartásformák pedig támogatják az erkölcsi ítélőképességet. Az értékkeresés az 

értékválság folyamatának megfigyelése, értelmezése módot az empátia, az önismeret és az 

erkölcsi tudatosság elmélyítéséhez. A nyelvi, irodalmi tanulmányaik révén a tanulók képessé 

válnak annak bemutatására, másokkal való megosztására, hogyan hordozzák és fejezik ki a 

magyar és a világirodalom alkotói különböző korok és emberek tapasztalatit, élményeit, 

gondolatait, erkölcsi megfontolásait. Mindezzel hatékonyan támogatja nyelvi és kulturális 

identitásuk alakulását, megerősödését. Az irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos 

emberi életsorsok növelik a valóságismeretet, több szempontból elemezhető modelleket 

mutatnak, hozzásegítve a diákokat sokféle emberi életút, életpálya megismeréséhez, ezáltal is 

támogatva a saját életükkel, további tanulmányaikkal, pályaválasztásukkal kapcsolatos felelős 

döntéseiket. 

A magyar nyelv és irodalomtanítás sajátos célja természetesen az is, hogy a tanulók éljenek 

meg, szerezzenek tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni feladatvállalásban, 

anyaggyűjtésben és előadásban, a kooperatív tanulás helyzeteiben (pármunkában, 

csoportmunkában), dramatikus játékban, különböző szövegértelmezési eljárások 

alkalmazásában. Mindez jelentősen fejleszti tanulási képességeiket, ezáltal támogatja 

középiskolai tanulmányaik sikerességét is. Szövegértési és szövegalkotási tudásuk 

alkalmazása minden tantárgyban érvényes és alkalmazható. A fenntarthatóságra és 

környezettudatosságra nevelés természetes terepe a szövegértő olvasás fejlesztéséhez 

felkínált, ebben alkalmazott szöveganyag, elsősorban az ismeretterjesztő és a dokumentum 

típusú szövegek feldolgozása révén. Érdemes tehát e szövegtípusok közül a környezeti 

hatásokkal, az ökológiával, a környezet és a társadalom viszonyával foglalkozókat előnyben 

részesíteni. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is van motiváló ereje, ha ilyen 

össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákat 

érintünk. Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle viszonyát mutatják fel, ezek 

megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való 



tudatos viszony kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes 

területe a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás 

kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. 

Mindebben számíthatunk a tanulók önálló anyaggyűjtésére, kiselőadásaira, prezentációira. A 

magyar nyelv és irodalom tantárgy alkalmas arra, hogy a kulturális fogyasztás területén is 

igényt teremtsen. 

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló 

térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel 

alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális 

kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a 

könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta 

lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő 

információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, 

az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és 

alkalmazása.  

A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a tananyagot 

(Életművek, Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és dráma, 

Irodalom és kultúra) . 

Ahogyan a kerettanterv erre módot is ad, kollégáink értékrendjük, egyéniségük 

szerint választhatják ki a tanítandó műveket a felkínált lehetőségekből, s azt 

tanmenetükben rögzítik. 

Munkaközösségünk döntése, hogy a középszintű és az emelt szintű tanterv magyar 

nyelvből ne térjen el egymástól, a többletórákat az irodalom tanítására fordítjuk. 

Értelemszerűen az emelt szintű érettségire készülő tanulókat az emelt szintű érettségi 

tételek elsajátítására kell felkészíteni magyar nyelvből is. 



Magyar irodalom, 5–8. évfolyam 

5. évfolyam 

A tematikai egység címe Órakeret 

Népköltészet, mesék 10 óra 

Összehasonlító gyakorlatok: történetmondás 

és élménykifejezés 

5 óra 

Petőfi Sándor: János vitéz 10 óra 

Tematikus–motivikus összevetési gyakorlatok 4 óra 

A szűkebb természeti környezet, a családi 

kapcsolatok és a teremtés, eredet, hagyomány 

motívuma 

15 óra 

Egyén és közösség, gyermek és felnőtt motí-

vuma az irodalmi művekben 

8 óra 

Regényhősök összehasonlítása 6 óra 

Monda, rege, ballada 10 óra 

Számonkérés 4 óra 

Összes óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Népköltészet, mesék 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Néhány klasszikus népmese és műmese történetének és alakjainak isme-

rete, néhány népdal szövegének és dallamának ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mesék történetének, jellemző motívumainak, nyelvi fordulatainak, 

típusainak azonosításának, értelmezésének fejlesztése. A magyar nép-

mese-kincs felfedeztetése – az életkornak megfelelő befogadóképesség 

korlátjainak figyelembevételével. A mese mint élményfeldolgozó kultu-

rális eljárás eszközén keresztül a „megküzdés”, a konfliktusok kezelése, 

a társas kapcsolatokra való nyitottság és más erkölcsi értékek, valamint 

a hozzájuk kapcsolódó magatartásminták felfedeztetése. 

A népdalszövegek néhány jellegzetes, visszatérő motívuma felismerésé-

nek segítése. A magyar népdal-kincs felfedeztetése által a nemzeti iden-

titás erősítése. A népdal közösségi szerepének tudatosítása. A lírai mű-

vekben kifejeződő élmény befogadásának előkészítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3-4 magyar népmese, művek a 

népköltészetből, néhány műmese 

a világirodalomból és a magyar 

irodalomból, beleértve a kortárs 

mesét is. Különféle mesetípusok, 

pl. állatmesék, tündérmesék, va-

rázsmesék, tréfás mesék. (Példá-

ul: Tündérszép Ilona és Árgyélus, 

A kis fánkocska, A legerősebb 

állat.) 

A mesék csoportosítása, tipizálá-

sa, a mesetípusokhoz példaszö-

vegek rendelése.  

Különbségtétel a népmese és a 

műmese között.  

Különbségtétel mese és valóság 

között.  

A családi viszonyok (pl. legki-

sebb fiú) kapcsán bekapcsolódás 

a családi élettel kapcsolatos be-

Ének-zene: énekelt 

népdalok. 

  

Vizuális kultúra; Moz-

góképkultúra és mé-

diaismeret: reflektálás 

irodalmi, zenei, filmes 

élményekre. 

  

Informatika: könyv-



Tipikus férfi- és nőalakok és jel-

lemző tulajdonságai a népmesék-

ben. 

Legalább egy hosszabb vagy két 

rövidebb mese megtanulása kí-

vülről. 

Híres mesegyűjtők, magyar és 

külföldi meseírók. 

A mesék műfaji sajátosságai. 

Magyar mesehősök. 

szélgetésekbe. 

Annak megfigyelése – a szakki-

fejezés definiálása nélkül –, hogy 

a mesei erőpróbák általában fo-

kozásos szerkezetet mutatnak. 

tárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népdal, népmese, folklór. 

La Fontaine verses mesék, állatmese, fabula 

Magyar nyelvjárási területek, népdalok fajtái, kesergő 

A dal műfaja 

  

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Összehasonlító gyakorlatok: történetmondás és élmény-

kifejezés 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Népmese, műmese, népköltészet, műköltészet. 

A tematikai egység 

nevelési–fejlesztési 

céljai 

A népköltészet és a műköltészet epikus és lírai megnyilatkozásainak 

megfigyelése, a konkréttól való elvonatkoztatás, általánosítás és az álta-

lánosított jegyek összehasonlításának tevékeny alkalmazása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesés epikai művek és lírai alkotá-

sok eltérő beszédmódja, pl. népme-

sékben és ezekben a mesékben: 

Csukás István: A téli tücsök meséi, 

Tandori Dezső: Medvetalp és bará-

tai, Fésűs Éva: A palacsintás király, 

Lázár Ervin: Molnár fia zsák búzá-

ja; másfelől  pl. népdalok,lírai alko-

tások olvasása : Nagy László: Ad-

jon az Isten, József Attila: A bánat, 

Kosztolányi Dezső: Öcsém, Ingrid 

Sjöstrand: Ha volna apukám 

Szabadon választott művek 

2–3 alkotás megismerése az ösz-

szevetendő lírai és epikai műcso-

portból. 

Tanári segítséggel közös jellem-

zők kiemelése a konkrét művek-

ből. 

A közös jellemzők összevetése a 

másik műcsoport közös jellemző-

ivel. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: életmód a 

középkorban, életmód 

a 20-21. században. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A versbeli beszélő, a történet elbeszélője. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Petőfi Sándor: János vitéz 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Petőfi Sándor néhány alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcsi ítélőképesség fejlesztése a mű által fölvetett kérdések meg-

vitatásával (pl. Jancsi hanyagsága, az apa megbocsájtásra való képtelen-

sége, a zsiványok pénzének ügye, hűség a francia király ajánlatánál.) 

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában az epikai 

jellemzők felismertetése, a mű elemzése és minősítése adott szempont-



okból (pl. tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). A mű szereplői 

érzelmeinek megnevezése, kapcsolatuk értelmezésének (egymásra hatá-

suk, együttműködésének, ellentéteik stb.) fejlesztése. Együttműködés a 

mű poétikai, nyelvi sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli 

fogalmazási képesség fejlesztése különböző közlésformájú önálló gya-

korlatok révén; élmények, vélemények megosztása, memoriterek elő-

adása során. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mese és valóság a János vitéz 

történetében. A szerkezet és a 

megjelenítés eszközei Petőfi elbe-

szélő költeményében (a fejezetek 

rendje, csoportosíthatósága, a hős, 

a kaland, az erkölcsi választások). 

A mű mesei elemei (cselekmény, 

hősök) – népies elbeszélő költe-

mény/verses mese.  

  

Kukorica Jancsi útja, tettei, vá-

lasztásai (értelmezés, jellemzés). 

  

A megjelenítés eszközei (az egy-

ségenkénti feldolgozás során né-

hány poétikai eszköz megismeré-

se: képek, pl. hasonlat, megsze-

mélyesítés, metafora; alakzatok, 

pl. ellentét, párhuzam, felsorolás, 

megszólítás, felkiáltás, kérdés). 

  

Az ütemhangsúlyos verselés. 

  

Petőfi Sándor pályakép 

  

  

Tanári segítséggel rövid, egyszerű 

tartalmi, szerkezeti és stilisztikai 

elemzések készítése a János vitéz-

ről.  

Szerelem, hűség, önfeláldozás 

felismerése János vitéz és Iluska 

kapcsolatán keresztül. 

Az osztállyal kooperálva a jelle-

mek elemzése, és ennek kapcsán a 

saját önismeret fejlesztése. 

A szakkifejezések mind tudato-

sabb használata írásbeli szövegal-

kotásban, feleletekben (hős, mese, 

valóság, erkölcsi döntés), értelme-

zésekben az esztétikai szempont is 

egyre adekvátabb érvényesítése. 

A János vitéz egy részletének szö-

veghű felidézése. 

Illusztrációk, hanganyagok keresé-

se a János vitézhez az interneten. 

Informatika: adatok, 

illusztrációk, hang-

anyagok keresése az 

interneten. 

  

Vizuális kultúra: iro-

dalmi és képzőművé-

szeti műfajok közötti 

hasonlóságok és kü-

lönbségek felfedezése. 

Irodalmi szövegek 

vizuális nyelvre fordí-

tásának lehetőségei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény, fantasztikum, mesebeli lény. 

Tájnyelvi/népnyelvi kifejezések 

Allegória, szinesztézia 

Irodalmi műnemek (líra-epika) 

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tematikus–motivikus összevetési gyakorlatok 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Petőfi Sándor: János vitéz.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése, hogy az irodalom a mindennapi élettel és a sze-

mélyes tapasztalatokkal párhuzamos problémafolyamokra utal, azokat 

ábrázolja és elemzi a maga eszközeivel. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Emberi élethelyzetek felidézése és Csoportmunkában vagy tanári Erkölcstan: néhány 



elemzése a János vitéz jelenetei 

kapcsán, pl. meggyőzés (a patak-

parton), fenyegetés (a gazda), 

gyász (Iluska elvesztése), alkoho-

lizmus (zsiványok), karrier (Jancsi 

huszárnak áll).  

irányítással tematikus kristályo-

sodási pontok kiragadása a törté-

netfolyamból. 

A történetben megragadható té-

ma, tematika, motívum megneve-

zése, fogalmi körülírása. 

A műben tematizált és fogalmilag 

megragadott életkérdés, dilemma, 

helyzet összevetése mindennapi 

tapasztalatokkal, más emberekre 

vonatkozó megfigyelésekkel. 

drámai élethelyzet 

serdülőkorban és fel-

nőttként. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élethelyzet, dilemma. 

A boldogság forrásai 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A szűkebb természeti környezet, a családi kapcsolatok 

és a teremtés, eredet, hagyomány motívuma 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Családdal, tájjal, természettel, szülőfölddel kapcsolatos tanult irodalmi 

művek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A saját és más kultúrák megértésének fejlesztése. A hagyomány fogal-

mának megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mitológiai és bibliai történetek.  

Petőfi Sándor: Az alföld és még 

egy vers, Arany János: Családi kör 

című verse. Ezen túl több más, a 

témához kapcsolódó – különböző 

korokból származó – mű, beleértve 

a régióhoz, a lakóhelyhez kötődő 

irodalmi emlékeket is. 

A tematikába tartozó néhány jel-

legzetes motívum megkeresése, 

kigyűjtése, azonosítása, ezek elő-

fordulásainak ismételt összeveté-

se, ezen keresztül fokról fokra 

előrelépés a saját és más kultúrák 

megértésében. 

Egy-egy motívum ismétlődéséről, 

variálódásáról egyre önállóbb 

vázlatkészítés, és saját vázlat alap-

ján felkészülés. 

A beszélgetésekben vélemény 

megfogalmazása saját szavakkal a 

témába tartozó emberi hitek, kö-

tődések jelentőségéről. Törekvés a 

toleráns fogalmazásra és civilizált 

érvelésre vitapartnereivel szem-

ben. 

A nemzedékek együttélésének 

motívumai kapcsán részvétel a 

családi élettel kapcsolatos beszél-

getésekben (családi kapcsolatok, 

szerepek, munkamegosztás).  

Petőfi: Az alföld és Nemzeti dal 

című műveinek szöveghű felidé-

zése. 

Petőfi:Szülőföldemen, János 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: ősi hiedel-

mek és mítoszok. 

  

Vizuális kultúra: A 

nemzeti művészet 

nagy korszaka - a ro-

mantika és a historiz-

mus. 

  

Természetismeret: 

Rendszer és környeze-

te. Magyarország és a 

Kárpát-medence tájai, 

tájegységei. 



vitéz I. ének 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mítosz, életkép, idill, tájleírás. 

Ritmus, időmértékes verselés 

Gúny, irónia, harmónia, jellemkép, humor 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Egyén és közösség, gyermek és felnőtt motívuma az iro-

dalmi művekben 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Ifjúsági regények az alsó tagozatról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Olvasmányélmények megosztása,  az érzelmek kifejezése.  

Erkölcsi kérdések felismertetése, az erkölcsi ítélőképesség fejlesztése a 

mű által fölvetett kérdések megvitatásával (pl. barátság, közösség, ön-

feláldozás, gyerekek-felnőttek viszonya, hűség-árulás). 

Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás támogatása, 

felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú megközelítésére. A szóbeli 

és írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése feladatok megoldá-

sával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, krea-

tív írás.  

Történetrészletek dramatikus megjelenítése, a különböző ifjúsági olvas-

mányokban az egyén és közösség, gyermek és felnőtt motívumainak 

értelmezése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, 

valamint más ifjúsági regények. (A 

választhatóság körébe beleértve a 

legfrissebb művek közül is minda-

zokat, amelyek nem feltétlenül ren-

delkeznek esztétikai értékkel, de az 

érdeklődést jobban kielégítő „esz-

közolvasmánynak” tekinthetők.) 

A tananyagba beemelt olvasmá-

nyok részleteinek közös olvasása 

(is). Az értelmes és pontos, tisz-

ta, tagolt, megfelelő ritmusú fel-

olvasás gyakorlása.  

A Pál utcai fiúk történetrészlete-

inek mozgással összekötött, 

dramatikus formában történő 

közös elmondása, eljátszása. 

A betegség-motívum tudatosítá-

sa Nemecsek sorsa kapcsán. 

Olvasónaplóban, jegyzetekben 

tanári segítséggel hibák javítása, 

órai megbeszélések alapján saját 

munka kiegészítése.  

Önálló tájékozódás írók művei-

ről, értékes és népszerű gyer-

mekirodalmi művekről, könyv-

tárban való visszakeresésük. 

Vizuális kultúra: Bu-

dapest historikus építé-

szete és szobrászata 

Molnár Ferenc korá-

ban. 

  

Erkölcstan: önbecsü-

lés, közösséghez tarto-

zás. 

  

Informatika: könyvtár-

használat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közönség, fogadtatás, regény, ifjúsági regény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regényhősök összehasonlítása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A megismert regények hőseinek jellemezése és jellemvonásaik, illetve 

személyiségük egészének – értékeléssel vagy értékelés nélkül – össze-



céljai vetése más művek karaktereivel.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Molnár-mű és más regények 

hőseinek párhuzamos jellemzése 

és szembeállítása (pl. ezekből a 

regényekből: Darvasi László: 

Trapiti, Eric Knight: Lassie haza-

tér, Janikovszky Éva: A hét bőr, 

Fekete István: Bogáncs, Annie 

M.G. Schmidt: Macskák társasá-

ga). 

Szabadon választott egy-két 

irodalmi mű értelmezése. 

Az elemzés tárgyául választott 

karakter műbeli felbukkanásainak 

megfigyelése. 

A rá vonatkoztatható információk 

összegyűjtése.  

Következtetéseket levonása tette-

iből, szavaiból, az elbeszélő és 

más szereplők rá vonatkozó állás-

foglalásaiból. 

A következtetések összefoglalása 

és listázása minőségjelzős szer-

kezetekben. 

A vizsgálódása eredményének 

összevetése más szereplők ugyan-

ilyen elemzésével. 

Erkölcstan: pozitív és 

negatív személyiség-

vonások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Karakter, személyiség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Monda, rege, ballada 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A teremtés, eredet motívuma, a régióhoz kötődő irodalmi emlékek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mondák, regék, balladák megismerése révén a nemzeti hagyomá-

nyok, nemzeti kultúra és öntudat, hazaszeretet fogalmainak megértése, 

fejlesztése. Annak belátása, hogy e műfajok alkalmasak arra, hogy a 

nemzetek megfogalmazzák önmaguk számára hagyományaik egy-egy 

részletét. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két-három magyar történeti mon-

da, köztük népmonda, egy népbal-

lada és műballadaként A walesi 

bárdok és még egy Arany-ballada. 

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka, 

Arany János: Rege a csodaszar-

vasról. 

Teremtésmondák 

Gilgames, Kalevala, Biblia 

A görög teremtéstörténet 

Fejlődő vitakultúrával részvétel 

különféle beszélgetésekben a 

nemzeti hagyományok, nemzeti 

kultúra és öntudat, hazaszeretet és 

európaiság témájában.  

Gyakorlatok az érvelési kultúra 

sokágúvá fejlesztésére.  

A mondákban szereplő, hasonló 

motívumok megfigyelése és ösz-

szevetése. 

Az érvek csoportosítása és szem-

beállítása.  

A témával adekvát területekről 

indokok, magyarázatok, bizonyí-

tékok keresése. 

Arany János egy balladájának és 

egy népballada részletének szö-

veghű felidézése. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a magyar 

nép eredete és vándor-

lása. 

  

Vizuális kultúra: a 

honfoglaláskori művé-

szet. 

  

Természetismeret: 

ember és természet 

kölcsönhatása. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monda, rege, ballada, hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, 

hazaszeretet. 

Eposz, mítosz, mitológia 

6. évfolyam 

A tematikai egység címe Órakeret 

Összehasonlítási gyakorlatok: mese, monda 10 óra 

Arany János: Toldi 10 óra 

Tematikus-motivikus összevetési gyakorla-

tok 

5 óra 

Hősök a történetmondás műfajában 10 óra 

Regényhősök összehasonlítása 11 óra 

Képek és formák a költészetben 16 óra 

Az irodalmi művek szóbeli és írásbeli szö-

vegműfajainak jellemzői 

4 óra 

Fogalomhasználat 2 óra 

Számonkérés 4 óra 

Összes óra száma 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Összehasonlítási gyakorlatok: mese, monda 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Mesék, mondák.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A valóságból kiinduló és a valósághoz csak lazábban kötődő kisepikai 

alkotások megfigyelése, a konkréttól való elvonatkoztatás, általánosítás 

és az általánosított jegyek összehasonlítása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mesék és mondák realitásának, 

fantasztikumának, cselekményala-

kításának, helyszíneinek, szereplő-

inek összevetése a hatás és az el-

beszélésmód szempontjából (pl. 

ezen mondákon keresztül: Timaffy 

László: A Duna meséje, Lengyel 

Dénes: Munkács vára, Komjáthy 

István: Miért haragszik a Balaton; 

illetve pl. ezen meséken keresztül: 

Az őzfiú, A muzsikáló ezüstkecske, 

A deákból lett király) 

Magyar mondavilág pl. Lehel 

kürtje, Szent László mondái, 

Görög mondavilág. 

2-3 alkotás megismerése mindkét 

összevetendő műcsoportból. 

Tanári segítséggel közös jellem-

zők kiemelése a konkrét művek-

ből. 

A közös jellemzők összevetése a 

másik műcsoport közös jellemző-

ivel. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a magyar törté-

nelem néhány monda-

köre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valóság, fantasztikum, fikció. 

Monda néhány fajtája, legenda, eposz 

 

Tematikai egység/ Arany János: Toldi Órakeret 



Fejlesztési cél 10 óra 

Előzetes tudás Elbeszélés, elbeszélő költemény. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az erkölcsi érzék és ítélőképesség fejlesztése a mű által fölvetett kérdé-

sek megvitatásával (pl. bűn-bűnhődés-elégtétel, megküzdés a nehézsé-

gekkel, hősiesség, bátorság, becsület). 

A szövegközeli olvasás, a szövegértelmező, műértelmező képesség fej-

lesztése (tér- és időviszonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; ma-

gatartások értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs és az esztétikai ér-

zék fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Emberi kapcsolatok, konfliktusok, 

lélekábrázolás a Toldiban.  

Toldi Miklós helyzete, tettei, ma-

gatartása (értelmezés, jellemzés); 

kapcsolatai, konfliktusai (elem-

zés).  

Arany lélekábrázolása (családi 

kapcsolatok; bűn és megtisztulás).  

  

A történetmondás eszközei - szer-

kezeti, előadásmódbeli, nyelvi 

sajátosságok. 

  

Arany János pályakép 

Arany-Petőfi barátsága 

A már tanult fogalmak alkalmazá-

sa, és jelentésük értelmezi (ütem-

hangsúlyos verselés, bonyodalom 

stb.).  

A Toldi-család viszonyairól be-

szélgetve saját dilemmák megfo-

galmazása a családi élettel kapcso-

latban. 

A beszélő és az elbeszélő szerepé-

nek elkülönítése.  

A cselekmény kisebb-nagyobb 

részeiről, illetve egészéről áttekintő 

összefoglalás , a jelenetek fontos-

ságának, jelentőségük mibenlét-

ének megvilágítása szóbeli és írás-

beli megfogalmazásokban; a sze-

replők megnevezése, megfigyelése, 

, jellemzése. 

A Toldi meghatározott részletének 

szöveghű felidézése. 

Arany: Toldi, Előszó 

Informatika: adatok 

keresése Arany János-

ról. 

  

Vizuális kultúra: a 

középkori művészet 

jelentősebb emlékei 

Magyarországon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mottó, páros rím, hangsúly, tiszta rím és asszonánc, beszélő, elbeszélő, 

próbatétel 

Szimmetria elve, eposzi kellékek, verselés, rímtechnika. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tematikus-motivikus összevetési gyakorlatok 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Arany János: Toldi. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A műben tematizált és fogalmilag megragadott életkérdés, dilemma, 

helyzet összevetése a mindennapi tapasztalattal. 

Ismeretek Fejleszési követelmények Kapcsolódási pontok 

Emberi élethelyzetek felidézése és 

elemzése a Toldi jelenetei kapcsán, 

pl. társadalmi különbségek (hé, 

paraszt…), kiszakadás a családból 

(Miklós eltávozik), hit és hitetlen-

Csoportmunkában vagy tanári 

irányítással tematikus kristályo-

sodási pontok kiragadása a törté-

netfolyamból. 

A történetben megragadható té-

ma, tematika, motívum megneve-

Erkölcstan: kortársi 

csoportok, néhány 

drámai élethelyzet 

serdülőkorban és fel-

nőttként. 



(György a király előtt) stb. 

  

zése, fogalmi körülírása. 

A műben tematizált és fogalmilag 

megragadott életkérdés, dilemma, 

helyzet összevetése mindennapi 

tapasztalatokkal, más emberekre 

vonatkozó megfigyelésekkel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Határhelyzet, döntési helyzet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hősök a történetmondás műfajában 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Mesék, elbeszélések, mondák olvasása, feldolgozása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A regények világát felidéző írói eszközök, ismétlődő motívumok fel-

ismerése. Jellemek és sorsok azonosítása. Az önismeret fejlesztése a 

főbb karakterek jellemzése révén.  

A „próbatétel, kaland, hősiesség” tematika alapján olyan erkölcsi érté-

kek, mint a kötelességtudat, a munka, az áldozathozatal, a kitartás, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség megbecsülése, a megküzdés 

képességének fejlesztése,  

Az erkölcsi érzék és ítélőképesség fejlesztése az Egri csillagokban föl-

vetett kérdések megvitatásával (pl. hősiesség, bátorság, becsület, kitar-

tás, hűség, leleményesség). 

  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő költeményként Fazekas 

Mihály: Lúdas Matyi, regényként 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok to-

vábbá kortárs vagy klasszikus ifjú-

sági regények, vagy azok részletei.  

Helyzetek, kalandok, konfliktusok, 

a regény világát felidéző írói esz-

közök, ismétlődő motívumok. Jel-

lemek és sorsok.  

A hosszabb művek terjedelme-

sebb cselekménye lényegének 

kiemelése és rendszerezése is 

vázlatkészítéssel, az adatok cso-

portosításával. 

Az olvasott történet részleteinek 

megjelenítése drámajáték-

helyzetek megalkotásával, dra-

matizálással, improvizációval, 

utánzással.  

A cselekmény utólagos felidézé-

se is a tanult szakkifejezések 

használatával (konfliktus, bo-

nyodalom, tetőpont stb.), a sze-

replők jellemzése, kapcsolat-

rendszerük feltárása. 

Az Egri csillagok egy részleté-

nek szöveghű felidézése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: irodal-

mi művek megjelenése 

a filmművészetben, a 

Lúdas Matyi rajzfil-

men. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, jellemzés, leírás, párbeszéd, monológ, konfliktus, bo-

nyodalom, tetőpont. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regényhősök összehasonlítása 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Gárdonyi Géza: Egri csillagok.  



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Regények hőseinek jellemzése, jellemvonásaik, illetve személyiségük 

– értékeléssel vagy értékelés nélkül - összevetése más művek karakte-

reivel. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Gárdonyi-mű és más regények 

hőseinek párhuzamos jellemzése és 

szembeállítása (pl. ezekből a regé-

nyekből: Harper Lee: Ne bántsátok 

a feketerigót!, Christine Nöstlinger: 

A cseregyerek, Nógrádi Gábor: 

Gyerekrablás a Palánk utcában, 

Gion Nándor: Postarablók). 

Szabadon választott egy-két re-

gény elemzése 

Az elemzés tárgyául választott 

karakter műbeli felbukkanásai-

nak megfigyelése. 

A rá vonatkoztatható informáci-

ók összegyűjtése.  

Következtetéseket levonása tet-

teiből, szavaiból, az elbeszélő és 

más szereplők rá vonatkozó ál-

lásfoglalásaiból. 

A következtetések összefoglalá-

sa és listázása minőségjelzős 

szerkezetekben. 

Vizsgálódása eredményének 

összevetése más szereplők 

ugyanilyen elemzésével. 

Erkölcstan: személyi-

ségvonások, lelkiisme-

ret, szándék, konflik-

tus, döntés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, jellemvonás, jellemzés. 

Cselekmény szerkezete, bonyodalom, elbeszélői látásmód, művészi 

üzenet 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Képek és formák a költészetben 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Különféle műfajú lírai művek korábbi olvasmányokból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai formanyelv sokféleségének megismerése, képiség, zeneiség, 

szerkezet eszközeinek felismerése. Lírai alkotások elemzése, 

érzelmekárnyalt kifejezése, az empátia fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lírai alkotások elemzése különbö-

ző korokból, beleértve a régi ma-

gyar irodalmat, nevezetesen Cso-

konai: A Reményhez, Janus Panno-

nius: Pannónia dicsérete, továbbá 

néhány lírai mű a más korokból 

(például: Balassi Bálint), valamint 

a 20–21. század magyar költésze-

téből is (a kortársak közül például 

Lackfi János, Varró Dániel). 

Szabadon választott lírai alkotá-

sok 

Pl. : Vörösmarty Mihály, Ady, 

Radnóti, József Attila, Csoóri 

Sándor, Nagy László verseiből 
  

A lírai formanyelv sokféleség-

ének bemutatása példákon ke-

resztül, írásbeli és szóbeli ismer-

tetésekben pedig egyre gyakorlot-

tabb rámutatás a képiség, a zenei-

ség, a szerkezet változataira, elté-

réseire és hasonlóságaira.  

Az irodalmi művekben megjele-

nített érzelmek, motívumok visz-

szaadása mind többször saját sza-

vakkal, mégis szakszerűen hasz-

nálva a kulcsfogalmakat. A mű-

vek megismerése, megértése so-

rán különböző olvasási stratégiák 

alkalmazása. 

  

Csokonai Vitéz Mihály A Re-

ményhez és Janus Pannonius 

Ének-zene: énekelt 

versek. 

  

Vizuális kultúra: az 

építészeti, a képzőmű-

vészeti, a tárgyi kultú-

ra példái a késő kö-

zépkori, kora újkori 

Magyarországon. 



Pannónia dicsérete című versei-

nek szöveghű felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kompozíció, refrén, rímtípus, költői öntudat, tartalom, forma. 

Corvinák, műfordítás, epigramma, reneszánsz, felvilágosodás, Balas-

si-strófa, jellemkép, szimultán verselés, allegória, elégia, romantika 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Az irodalmi művek szóbeli és 

írásbeli szövegműfajainak jel-

lemzői 

Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Elbeszélés, elbeszélő szerkezet. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A különböző szövegműfajok jellemzőinek elkülöní-

tése. A különféle szóbeli és írásbeli megnyilatkozá-

sokban főbb típusaik alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az 5–6. évfolyamon megismert művek 

feldolgozása kapcsán: a jellemzés tartal-

mi és formai követelményei, az elbeszé-

lés, a leírás sajátosságai, az egyszerűbb 

dialogikus formák, dramatikus népszo-

kások tipikus jegyei. 

Néhány szabadon választott novella 

értelmezése 

Pl. Mikszáth, Móricz, Jókai, Tamási 

Áron (részlet) , Fekete István, Lázár 

Ervin műveiből 

A tematikai egységben szereplő 

szövegműfajok rutinos megkü-

lönböztetése, és ilyenek alkotása 

is.  

A különféle irodalmi művekben 

olvasottak önálló reprodukálása 

elbeszélésben, leírásban, jellem-

zésben.  

A szövegműfajok különbségei-

nek érzékelése, és megnyilatko-

zásokban számadás ezekről a 

különbségekről. 

Dráma és tánc: 

dramatikus nép-

szokások. 

  

Vizuális kultúra: 

népművészet 

tárgyi emlékei. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Műnem, líra, epika, dráma, elbeszélés, leírás, párbe-

széd, jellemzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalomhasználat 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az 5–6. évfolyam tematikai egységeihez kapcsolódva fogalmak megér-

tése és aktív használata a különböző művekről való szóbeli és írásos 

megnyilatkozásokban. Az absztrakciós képesség, a fogalmi gondolkodás 

fejlesztése. (A jelzett órakeret arányosan elosztható az egyes tematikai 

egységek között.) 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő és lírai művek, ame-

lyekkel kapcsolatban a fogalmak 

felmerülnek. 

Igényes és az értelmezést segítő 

fogalomhasználat. 

A művekről beszélve, beszélgetve 

a fogalmak értő használata.  

A fogalomhasználatot segítő szó-

tár- és lexikonhasználat. 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: fogal-

mak,.pl. látványelem-

zés, kompozíció, szín, 

kontraszt, variáció; 

zenei műfajok, zenei 

elemek, pl. tempó, 

karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, 



tonalitás, formai meg-

oldások. 

  

Természetismeret: 

körfolyamatok, ciklu-

sok, események ismét-

lődése, felépítésbeli 

hasonlóságok.  

  

  

Informatika: könyv-

tárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, mese, ritmus, rím, ütem, ütemhangsúlyos verselés, zeneiség; cselek-

mény, helyszín, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, felező tizenkettes; 

hasonlat, megszemélyesítés, metafora; elbeszélés, regény; epikai mű szer-

kezete (kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, szereplő, mellék-

szereplő, főhős); allegória, időmértékes verselés, versláb; konfliktus, epi-

zód, motívum, történetmondás; nézőpont, cselekményszál; alliteráció, me-

tonímia; rímelhelyezkedés, jelentés (szó szerinti és metaforikus). 

Ismétlés, rendszerezés 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően meg-

fogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 

Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, 

összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, sms, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

Képes az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek glo-

bális (átfogó) megértésére, a szövegből az információk visszakeresése 

mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat 

alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és isme-

retszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak 

szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, a hibás olvasási szokásaira megfelelő javító straté-

giát találni, és azt alkalmazni.  

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellem-

zőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályo-

kat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szó-

kincsében is alkalmazni. 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni 

címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a 

népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a 

mese és a monda között. El tudja különíteni a rímes, ritmikus szöveget a 

prózától. Meg tudja nevezni, melyik műnem mond el történetet, melyik 



jelenít meg konfliktust párbeszédes formában, és melyik fejez ki érzést, 

élményt. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a fele-

ző tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy 

művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfo-

galmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A wale-

si bárdokban rejlő allegóriát, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az 

Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb ver-

sekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze 

tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A 

Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a 

regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, 

tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni 

számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és köny-

nyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konf-

liktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert törté-

netek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány 

példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmak-

ról: líra, epika, dráma, epizód, megszemélyesítés, ballada. Képes néhány 

egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő fo-

galmak valamelyikéhez illik: dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konflik-

tus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani 

erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi 

ítéleteit. 

 

7. évfolyam 

A tematikai egység címe Órakeret 

Év eleji rendszerező ismétlés 2 óra 

Lírai műfajok – lírai alkotások megközelíté-

sei, összehasonlítási gyakorlatok: klasszikus 

lírai műfajok és modern kifejezésformák 

12 óra 

Művek a reformkor irodalmából 14 óra 

A kisepika műfaji változatai: novella, elbe-

szélés – kortárs novellák 

10 óra 

A regény változatai 9 óra 

Cselekményalakítás és jellemábrázolás a 

kortárs ifjúsági regényekben 

5 óra 

Egy drámai mű feldolgozása 8 óra 

Az irodalom határterületén - a népszerű iro-

dalom műfajai 

5 óra 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

3 óra 

Számonkérés 4 óra 

Összes óra száma 72 óra 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Év eleji rendszerező ismétlés 

Órakeret 

2 óra 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Szövegalkotási gyakorlatok – a nyári szünet élményei 

Az elmúlt években tanultak áttekintése 

 
 

 

 

Lírai műfajok – lírai alkotások megközelítései, összeha-

sonlítási gyakorlatok: klasszikus lírai műfajok és mo-

dern kifejezésformák 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Műnemek: líra, dráma, epika. Korábban tanult lírai és átmeneti műfaj-

ok: dal, ballada. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Lírai műfajok egyszerű meghatározása, a meghatározás elemeinek szö-

vegpéldákkal történő illusztrálása, a könnyebben besorolható olvasott 

művek műfaji azonosítása. 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi kérdé-

sek megvitatására, az ítélőképesség fejlesztésére. 

A tematikai egység feldolgozása során fejlődik a formaérzék, a szókincs 

mellett az érzelmek kifejezésének képessége, valamint a mások helyze-

tébe történő beleélés, az empátia.  

A klasszikus és a mai líra kifejezésformáinak megismerése, az eltérések 

felismertetése, az érzelmek hiteles kifejezésének, a megszólalásmód 

képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle témájú lírai alkotások 

a klasszikus és kortárs lírából, a 

magyar és a világirodalomból.  

Arany János: Szondi két apródja 

és még egy balladája.   Választ-

ható Janus Pannonius, Csokonai 

Vitéz Mihály, Ady Endre, József 

Attila, Radnóti Miklós, Szabó 

Lőrinc, Weöres Sándor, Szilágyi 

Domokos, Kányádi Sándor, 

Szőcs Géza, Határ Győző, 

Lackfi János, Szabó T. Anna, 

Tóth Krisztina, Borbély Szilárd, 

Varró Dániel stb. 

Tematikus, motivikus kapcsoló-

dások felismerése – a műválasz-

tás felölel alapvető lírai témákat 

(pl. természet, évszakok és nap-

szakok, szülőföld, haza, család, 

szerelem, öntudat, költősors, 

költészet/ars poetica).  

 

A lírai formanyelv (szerkezeti 

változatok, szókincs, a képiség 

eszközei) elemeinek megismeré-

se, a művek elemzése során a fo-

galmak használata. 

 

Írásbeli és szóbeli közlésekben 

utalás arra, hogy a lírai művekbe 

is vegyülhet időnként epikus jel-

leg, szerepjáték, helyzetdal esetén 

vegyülhet bele imitált jelleg, drá-

mai monológ esetén pedig dráma-

iság. 

 

Egy József Attila-mű és egy Rad-

nóti-mű szöveghű felidézése. 

Informatika: elektro-

nikus felületeken szer-

zők, alkotások keresé-

se.  

 

Dráma és tánc: kifeje-

ző szövegmondás, 

szerepjáték. 

 

Ének-zene: zenehallga-

tás, zenei műfajok, 

tipikus zenei elemek; 

megzenésített versek 



Korábban megismert klasszikus 

lírai művek összevetése kortárs 

alkotásokkal (pl. Tandori Dezső: 

A versreszelő, Szakács Eszter: 

„Boldog, szomorú dal”, Ágai 

Ágnes: A titkokat…, Kukorelly 

Endre: A szerelem romjai, Csu-

kás István: A sínen ül egy fehér 

nyúl, Petri György: Nagymama 

stb.). 

A szókincs, stílus, mondatszerke-

zet eltéréseinek észrevétele. 

A tematika jellegzetes eltérései-

nek elemzése. 

A hangulat, hangnem, világkép 

eltéréseinek megfigyelése. 

Ének-zene: kortárs 

zene; ritmusérzék, 

dallami készségek, 

többszólamú és har-

monikus hallás, for-

maérzék. 

 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költői levél, ars poetica, 

lírai kifejezésmód, történelmi motívum, keretes szerkezet, konfliktus, mo-

dalitás, hangnem, verselési rendszer, rímes időmértékes verselés, rímtelen 

időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, dak-

tilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon; rím, rímelhelyez-

kedés; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, 

párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Művek a reformkor irodalmából 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor tanult művei 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nemzeti jelképpé vált alapművek megismerése (Kölcsey: Himnusz; 

Vörösmarty: Szózat; Petőfi: Nemzeti dal stb.). Annak fölfedezése, ho-

gyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a reformkorban. 

Rendszerezett ismeretek megszerzése a reformkori irodalmi élet főbb 

szereplőiről, fórumairól, a korszak kiemelkedő jelentőségének megérte-

tése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A reformkor behatárolása, törté-

nelmi és kultúrtörténeti jelentő-

sége (magyar nyelv ügye, szín-

játszás, folyóiratok)  

A romantika stílusirányzata 

Egy-két szemelvény a korszak 

jellemző alapvetéseiről, törekvé-

seiről (pl. szabadság az iroda-

lomban; új, jellegzetes műfajok; 

kevertség, töredékesség; roman-

tika és népiesség). 

Olvasmányok a reformkor iro-

dalmából, különös tekintettel 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, 

Parainesis (egy részlet), Petőfi 

Sándor: Nemzeti dal, Szeptember 

végén, Az alföld és Vörösmarty 

Mihály: Szózat és Szép Ilonka 

című művére. Legalább 3 továb-

bi alkotás, például Emléklapra, 

István öcsémhez, Reszket a bo-

A Himnusz és a Szózat utalásainak 

értelmezése közös és önálló mun-

kában egyaránt, rámutatás kompo-

zíciós elemeikre, szövegük rögzí-

tése memoriterként.  

Ismertetés a tanult Petőfi-művek 

tematikai és műfaji különbségei-

ről, életrajzi és történelmi beágya-

zottságukról. 

Kölcsey Husztjának, Himnuszá-

nak, Vörösmarty Szózatának szö-

veghű felidézése. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: tájékozó-

dás időben és térben; 

a reformkor; törté-

nelmi idő, történelmi 

nézőpont. 

. 

 

 



kor, mert…Fa leszek, ha...,  Be-

fordultam a konyhára, Kiskun-

ság, Egy gondolat bánt engemet, 

Dalaim 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Retorika, variáció, kontraszt. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés – kor-

társ novellák 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Nézőpont, cselekmény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmény megosztásának fejlesztése.  

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együtt-

érzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások 

értelmezésének fejlesztése. 

A novella és az elbeszélés jegyeinek felismerése, a két műfaj világos 

megkülönböztetése. Az anekdotikus mesélés fogalmának ismerete, 

annak átlátása, hogy miért játszhat gyakran szerepet az anekdota a 

novellairodalomban. 

A klasszikus és a mai kisepika kifejezésformái eltéréseinek megfi-

gyeltetése. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anekdotikus történetek, kisepikai 

alkotások a magyar és a világiro-

dalom különböző korszakaiból, 

különös tekintettel Mikszáth 

Kálmán novelláira, elbeszélései-

re. 

Néhány novella és elbeszélés 

feldolgozása, értelmezése. 

Mind pontosabb ismeretek szerzé-

se arról, hogyan illeszkedik az 

epika és a kispróza tágabb körébe 

az elbeszélés és a novella. Olvas-

mányok összevetésével a novella 

és az elbeszélés jegyeinek felis-

merése, a két műfaj megkülönböz-

tetése. 

Az anekdotikus mesélés fogalmá-

nak ismerete, megértése, annak 

átlátása, miért játszhat gyakran 

szerepet az anekdota a novellairo-

dalomban. 

Az osztállyal kooperálva a jelle-

mek elemzése, és ennek kapcsán 

az önismeret fejlesztése. 

Vizuális kultúra:  vi-

zuális „történetmon-

dás” (pl. festészet, 

film). 

Dráma és tánc: törté-

netmondás, cselek-

mény előadása, narra-

tív formák dramatizá-

lása. 

Korábban megismert klasszikus 

kisepikai művek összevetése kor-

társ alkotásokkal, pl. Háy János: 

A kéz, Békés Pál: Ottília, Az 

ólomkatona, Lázár Ervin: A cso-

mag, A tolvaj stb. 

A szókincs, stílus, mondatszerke-

zet eltéréseinek megfigyelése, 

megnevezése. 

A tematika jellegzetes eltéréseinek 

elemzése. 

A hangulat, hangnem, világkép 

eltéréseinek megfigyelése. 

Vizuális kultúra: pél-

dák változó kifeje-

zésmódokra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anekdota, mesélő, elbeszélő, novella, elbeszélés, töredékesség, torzó. 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A regény változatai 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Konfliktus, kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, szereplő, 

mellékszereplő, főhős. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi kérdé-

sek megvitatására, az ítélőképesség fejlesztésére.  

Az olvasott regények műfaji, szerkezeti, elbeszélésmódbeli, tematikus 

jegyeinek elkülönítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar történelmi események és 

korszakok megidézése az iroda-

lomban, Jókai Mór, Mikszáth 

Kálmán és mások műveiben. Jó-

kai Mór: A kőszívű ember fiai, 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője – sok szempontú meg-

közelítés. 

Tér- és időviszonyok, cselek-

mény, szerkezet, anekdotikusság. 

A szereplők kapcsolata, konflik-

tusaik; hősök, magatartásformák, 

erkölcsi választások – a szereplők 

jellemzése (egyéni állásfoglalás-

sal). 

Regényműfaji változatok (pl. 

heroikus regény, irányregény, 

utópia stb.). 

Elemzések, értelmezések és krea-

tív írások. 

Ajánlott és/vagy egyéni olvasmá-

nyok, pl. Jules Verne, Mark Twa-

in, Dickens és mások műveiből; a 

klasszikus és kortárs, magyar és 

világirodalmi ifjúsági irodalom-

ból – műbemutatások, értelmezé-

sek, ajánlások (a házi olvasmá-

nyok megközelítési szempontjai-

nak alkalmazása, önálló állásfog-

lalással). 

Az olvasott művek műfaji jegyei-

nek, felépítésének, elbeszélésmód-

jának megfigyelése, a szereplők 

azonosítása, jellemzése, kapcsolat-

rendszerük elemzése; a konfliktu-

sok mibenlétének feltárása. 

Beszélgetések, szerepjátékok a 

történetek határhelyzeteiről és 

döntési kényszereikről.  

 

Szóbeli, írásos beszámolók, elem-

zések az olvasott művekről, a cse-

lekményt alkotó elemekről, hely-

színekről és időkezelésről, a sze-

replők viszonyairól, érzelmeikről, 

konfliktusaikról.  

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: 1848–49 

története.  

 

Vizuális kultúra: tör-

téneti festészet a 19. 

században. A regé-

nyek filmes adaptáci-

ói.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Regény, regénytér, regényidő, regényszerkezet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Cselekményalakítás és jellemábrázolás a kortárs ifjúsági 

regényekben 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Jókai- és Mikszáth-regények.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A cselekményalakítás eszközeinek megismerése, különböző jellemtípu-

sok értékelése. 



Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyfelől a Jókai- vagy a Mik-

száth-mű, másfelől kortárs ifjúsá-

gi regények cselekményalakításá-

nak és jellemábrázolásának ösz-

szevetése (pl. ezen műveken ke-

resztül: Scott O’Dell: Kék delfi-

nek szigete, Virginia C. Andrews: 

Vadvirágok, Nick Hornby: Foci-

láz, Jon Krakauer: Út a vadonba, 

Anthony Horowitz: A kettes szá-

mú közellenség). 

A mikrocselekvések jellegének 

megfigyelése. 

A mikrotörténésekből kialakuló 

ívek, szerkezeti egységek felépü-

lésének elemzése. 

A jellemek egyszerű illetve össze-

tett mivoltának, az érzelmek, ér-

zések ábrázolásának értékelése. 

Vizuális kultúra: a 

filmes elbeszélés, fil-

mes adaptáció, film-

műfajok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adaptáció, bestseller. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egy drámai mű feldolgozása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Dramatikus népszokások, párbeszéd, szereplő, mellékszereplő, főhős, 

konfliktus, bonyodalom, tetőpont. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekede-

tek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok értelmezése.  

A színház és dráma világának hatékony eszközrendszere a lelki 

egyensúly megtartásában. Az érzelmek kifejezése, a társas viselkedés 

különböző jellemzőinek megfigyelése, az empátia fejlesztése.  

A műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltá-

rása. Képesség az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti ha-

sonlóságok és eltérések azonosítására. A műben megjelenített konf-

liktusok, döntések felismerése és mérlegelése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy drámának, pl.: Sha-

kespeare, Molière egy vígjátéká-

nak feldolgozása, lehetőség sze-

rint megtekintése; a szöveg és az 

előadás összehasonlítása. 

 

 Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, cselek-

mény, konfliktusok.  

 

Drámai szerkezet.  

A komikum megjelenési formái 

(pl. helyzet- és jellemkomikum). 

Komikus jellem, jellemtípus. 

Drámajáték az irodalomórán. 

Különböző szereplő- és embertí-

pusok megjelenítése közös játé-

kokban pl. a tartás- és járásmód, 

gesztusok, mimika megfigyelését 

követően. Improvizáció a megis-

mert drámai konvenciók és szín-

házi formanyelv elemeinek al-

kalmazásával.  

A komikum, a humor tartalmi és 

nyelvi jellemzőinek megismerése.  

A monológ és a dialógus szerepé-

nek megkülönböztetése, a drámá-

ban, drámajátékban szöveg és a 

mozgás kapcsolatának, a szándék 

és a feszültség jelentőségének 

felismerése. 

Egy drámarészlet szöveghű fel-

idézése. 

Vizuális kultúra; Drá-

ma és tánc: a színpad-

kép látványterve alap-

ján díszletek, jelmezek 

és kellékek készítése. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dialógus, díszlet, drámai szerkezet, felvonás, feszültség, fordulópont, 

helyzet, helyzetkomikum, humor, jelenet, jellemkomikum, jelmez, komé-

dia, komikum, konfliktus, monológ, rendezői utasítás; szándék, szerep, 

szereplők kapcsolata, színmű, szöveg és mozgás, tetőpont, tragédia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az irodalom határterületén - a népszerű irodalom műfa-

jai 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Divatos filmek, ifjúsági regények, saját olvasmányok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A lektűr, a krimi hatáskeltő eszközeinek felismerése, a kritikai képesség 

kialakítása fejlesztése, a művészi érték és a giccs megkülönböztetése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változatos témájú irodalmi mű-

vek olvasása és feldolgozása a 

magyar és világirodalomból, kü-

lönös tekintettel a népszerű, illet-

ve lektűr irodalomra, és annak 

hatáskeltő eszközeire. (Például: 

J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, 

Stephanie Meyer.) 

Az irodalomórákon elsajátított 

fogalmak alkalmazása a szórakoz-

tatóipar alkotásaira is.  

A népszerű epikus műfajok, drá-

mai vagy filmalkotások elemzésé-

ben egyre pontosabb rámutatás a 

hatáskeltés, a bennünk megjelenő 

tipikus helyzetek és jellemek 

szempontjaira, továbbá toposzok, 

sémák és sablonok együttesére és 

szerepére a szórakoztató irodalmi 

és filmalkotásokban. 

A művészi érték megkülönbözte-

tése a giccstől.  

Olvasmányválasztás indoklása. 

Tájékozódás könyves- és könyvtá-

ri adatbázisokban, blogokon. 

Ének-zene: zenei diva-

tok. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális környezet, tárgy-

kultúra, populáris kul-

túra. 

 

Informatika: könyv-

tárhasználat,  keresés 

elektronikus adatbá-

zisokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népszerű irodalom: lektűr, ponyva, hatás, giccs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín-és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat. 

Képsorozattal. Meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 

Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-

okozati viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a cse-

lekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni min-

dennapi konfliktusokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiatudatosságra nevelés. Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, 

televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fej-

lesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-

olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszony-

latok felismerése, megfigyelése a médiaszövegekben (pl. rádiómű-

sorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, ani-

máció, interjú alkalmazásával).  

A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a 

jelenet (nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti 

egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata. 

A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény-és 

történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és 

tudatosulása és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek elem-

zése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert fogalmai-

nak alkalmazása. 

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása (pl. interjú, újságcikk, kö-

zösségi portálra készülő adatlap, önportré) útján a képzelőerő, a ki-

fejezőkészség önálló fejlesztése. 

Vizuális kultúra: idő- 

és térbeli változások 

megjelenítése képso-

rozatokkal. 

 

Dráma és tánc: törté-

net, cselekmény, 

szándék, feszültség, 

konfliktus, forduló-

pont stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Karakter, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, ex-

pozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. 

 

8. évfolyam 

A tematikai egység címe Órakeret 

Év eleji ismétlés – műfajelméleti áttekintés 5 óra 

Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába 4 óra 

Művek a Nyugat három nemzedékének iro-

dalmából 

18 óra 

Az irodalom nagy témáiból 10 óra 

Fogalomhasználat 6 óra 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek 

rendszerezése 

3 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezé-

se 

4 óra 

Számonkérés 4 óra 

Összes óra száma 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Év eleji ismétlés – műfajelméleti áttekintés 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Művek a líra, az epika és a dráma köréből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A műnemekről, műfajokról tanultak szintetizálása. 



Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A mese, monda, elbeszélő költe-

mény műfajába, továbbá egysze-

rűbb lírai műfajokba sorolható mű-

vek felidézése az 5–6. évfolyam 

anyagából.  

Lírai, drámai és epikai műfajok 

közé sorolható művek a 7. évfo-

lyam anyagából. 

Annak észrevétele, hogy a műfaj 

jellemzői mindig csak általában 

jellemzőek, s a konkrét mű nem 

feltétlenül felel meg mindenben a 

műfaji definíciónak. 

Annak megfigyelése, hogy van-

nak egymáshoz közelebb álló és 

erőteljesebb eltéréseket mutató 

műfajcsoportok. 

Annak megértése a tematikai 

egység feldolgozása során, hogy 

a művek műfaji jellemzése egy-

ben belső, tartalmi és formai lé-

nyegüket is jellemzi (beleértve a 

beszédmódot, a modalitást, a 

kommunikációs helyzetet), vagy 

legalábbis szoros összefüggésben 

áll azokkal.  

Vizuális kultúra: 

képzőművészeti mű-

fajok.  

Ének-zene: zenei 

műfajok. 

Dráma és tánc: szín-

házi műfajok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felhívó funkció, modalitás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Művek a reneszánsz, a romantika és a modernség korából.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalomtörténeti megközelítésmód megértése, esetenkénti alkalma-

zása. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felidézett, a reneszánszhoz sorol-

ható művek az 5–6. évfolyam 

anyagából, felidézett, a romantika 

korához sorolható művek a 7. 

évfolyam anyagából. Néhány 

mondatos ismeretkör az antikvi-

tásról, a barokkról, a klassziciz-

musról, a realizmusról. Az avant-

gárd irányzatai és a posztmodern. 

Korszakok időbeli körülhatárolá-

sa évszázad pontossággal. Há-

rom-három stílusjellegzetesség 

megnevezése leegyszerűsítő, 

absztrahált formában. 

Térben-időben tájékozódva a ma-

gyar és a világirodalom néhány 

alkotásának csoportosítása. 

Annak észrevétele, hogy az egyes 

korokhoz időnként jellegzetes 

módon kötődik egy vagy több 

kifejezésmód, stílus. 

Ismeretek szerzése arról, hogy az 

irodalmi tendenciák időnként 

szorosan összefüggnek más mű-

vészeti ágak tendenciáival. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: történelmi 

korszakok. 

Vizuális kultúra, Ének-

zene: korszakok, kor-

stílusok elnevezése, 

néhány alkotó és mű-

ve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Antikvitás, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, 

avantgárd, modernség, posztmodern. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Művek a Nyugat három nemzedékének irodalmából 

Órakeret 

18 óra 



Előzetes tudás Lírai szerkezet, lírai én, metafora, metonímia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar irodalom több kanonikus művének (pl. A Dunánál, Nem tud-

hatom…, ) megismerése, a nyelvi-kulturális identitás alakítása. 

Annak fölfedezése, hogyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a 

Nyugat folyóirat működése által. A Nyugat korszakában született művek 

közötti hasonlóságok és az egyedi vonások felismerése. A koreszmék, 

életérzések hatásainak megismerése a műalkotásokban.  

Különösen a korszak epikus művei alkalmat adnak erkölcsi kérdések 

megvitatására, magatartásformák és cselekedet motivációk megfigyelé-

sére. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szépirodalmi alkotások a Nyugat 

három nemzedékének korából. 

Ady Endre: Góg és Magóg fia 

vagyok én…, A föl-földobott kő, 

Párisban járt az Ősz, és még két 

vers; Móricz Zsigmond: Hét kraj-

cár, Kosztolányi Dezső két no-

vellája és két lírai alkotása; Ba-

bits Mihály: Messze, messze, Ha-

zám! Tóth Árpád: Körúti hajnal, 

Juhász Gyula: Milyen volt, Tiszai 

csönd,  Karinthy Frigyes: Tanár 

úr kérem (egy részlet); József 

Attila: Tiszta szívvel, Születésna-

pomra, A Dunánál; Radnóti Mi-

kós: Nem tudhatom… és még egy 

mű, Szabó Lőrinc egy műve 

Mind gyakoribb és mind igénye-

sebb formájú vállalkozás a szö-

vegek, irodalmi művek strukturá-

lis és tartalmi szempontú elemzé-

sére, az összefüggések felismeré-

sére és értelmezésére, jól alkal-

mazva a megfelelő terminusokat, 

s felismerve jelentőségüket, sze-

repüket.  

A lírai művek szépségeszménye 

kapcsán a testi-lelki egészség és 

betegség motívumának  

tudatosulása.  

Egy Ady- és egy Kosztolányi-mű 

szöveghű felidézése. 

Vizuális kultúra: a sze-

cesszió és az avantgárd 

művészete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Paródia, tárgyias líra, epikus-balladás vers, karcolat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom nagy témáiból 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Olvasott elbeszélő művek, lírai alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korokhoz kötődő, ismétlődő témák, kérdésfelvetések felismerése; 

eligazodás az irodalom kronológiájában és topográfiájában. Hasonló 

témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása, néhány alapvető iro-

dalmi téma és motívum jelentésének elemzése. Az elbeszélő és az 

elbeszélésmód változatainak tudatos elkülönítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy regény sok szempontú meg-

közelítése. 

(pl. Tamási Áron: Ábel a renge-

tegben vagy Szabó Magda: Abi-

gél vagy Móricz Zsigmond: Légy 

jó mindhalálig, Pillangó, Árvács-

ka vagy Gárdonyi Géza: A látha-

tatlan ember stb). 

Tér- és időviszonyok, cselek-

A mindentudó és a tárgyilagos 

elbeszélői szerep elkülönítése a 

különböző művekben.  

A főbb karakterek elemzése során 

a saját önismeret fejlesztése.  

Annak értése, hogy az elbeszé-

lésmód a szöveg bizonyos részei-

ben közvetlen, másutt (párbe-

szédben, levélrészletben, belső 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Erdély a 

történelemben, külö-

nösen a 20. században. 

 

Vizuális kultúra: sze-

mélyes érzelmek, han-

gulatok kifejezése vi-



mény, szerkezet, elbeszélői néző-

pont, hangnem, ábrázolásmód. 

Hősök, tettek, magatartásformák 

– a szereplők jellemzése. 

A használt tankönyvhöz igazodó 

elbeszélések, lírai alkotások a 

magyar és a világirodalom vissza-

térő nagy témáit feldolgozó iro-

dalmi alkotások köréből (ifjúkor 

és felnőtt kor, társas kapcsolatok, 

utazás, identitás stb.). 

monológban stb.) közvetett is 

lehet, sőt a művekre alkalmanként 

egészében is jellemző egyik vagy 

másik elbeszélésmód.  

Egyre magabiztosabb eligazodás 

az irodalom kronológiájában és 

topográfiájában, a helyi hagyo-

mányokban, irodalmi emlékek-

ben.  

Növekvő gyakorlottság hasonló 

témájú, azonos műfajú művek 

összehasonlításában, valamint 

néhány alapvető irodalmi téma és 

motívum jelentésének elemzésé-

ben. 

zuális kifejezőeszkö-

zök segítségével. Jel-

lemző képi motívu-

mok, szimbólumok. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág és a Kárpát-

medence, tájak, tájegy-

ségek, térképek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélésmód, elbeszélő, narrátor, imitált, közvetlen, mindentudó elbeszé-

lő, tárgyilagos elbeszélő. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalomhasználat 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az 7–8. évfolyam anyagához kapcsolódó fogalmak megértése és aktív 

használata a különböző művekről való szóbeli és írásos megnyilatkozá-

sokban. A tanulás képességének fejlesztése különböző munkaformák-

ban. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő, drámai és lírai művek, 

amelyekkel kapcsolatban a fo-

galmak felmerülnek. 

Igényes és az értelmezést segítő 

fogalomhasználat. 

A művekről beszélve, beszélgetve 

értő fogalomhasználat. 

Pontos fogalomhasználatot segítő 

szótár- és kézikönyvhasználat. 

Vizuális kultúra; ének-

zene: kulcsfogalmak. 

 

Informatika: könyv-

tárhasználat: kézi-

könyvek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerkezet, epikai szerkezet, történetkezdés, fordulat, befejezés; értekező 

próza, rapszódia, lírai szerkezet, lírai én, hexameter, pentameter, diszt ic-

hon; szinesztézia, szimbólum. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kortárs irodalom − kortárs írók és olvasók 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Korábban olvasott kortárs művek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy-egy irodalmi mű értelmezésekor a különböző olvasatok felismeré-

se. Az irodalmi művek fogadtatásával, jelentőségével kapcsolatos elté-

rések belátása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Olvasmányok a 20–21. századi 

irodalomból. Örkény István egy, 

Weöres Sándor két műve 

Két-három kortárs magyar szép-

prózai mű, köztük legalább egy 

ifjúsági regény (például Békés 

Olvasmányélmények és a közös 

tanulási tevékenységek nyomán 

egyre fejlődő képesség a homá-

lyos értelmű, a célzás és az elhall-

gatás eszközeivel élő mai műalko-

tásokat feldolgozására és befoga-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: az ezred-

forduló Magyarorszá-

ga. 

 



Pál, Böszörményi Gyula, G. Sza-

bó Judit, Kertész Erzsébet, Kiss 

Attila, Nógrádi Gábor alkotásai) 

Öt közelmúltbeli és kortárs ma-

gyar lírai mű, például Zelk Zol-

tán, Áprily Lajos, Csoóri Sándor, 

Tandori Dezső, Tóth Krisztina, 

Varró Dániel, Vörös István stb. 

alkotásai 

Két szabadon választott világiro-

dalmi ifjúsági regény vagy rész-

let. Regionális kultúra és irodalmi 

élet.  

dására is. 

Különféle olvasói attitűdök azo-

nosítása; olvasatok, vélemények 

összevetése.  

A befogadás tapasztalatai, a téma, 

az írói látásmód és álláspont tuda-

tosítása. 

Egy Weöres Sándor-mű és két 

kortárs szerző egy-egy művének 

szöveghű felidézése. 

Vizuális kultúra: a 

kortárs vizuális művé-

szet néhány jellemző 

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szatíra, fantasztikum, látásmód, vélemény, befogadás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tematikus-motivikus áttekintés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Néhány mű az 5–8. évfolyamon megismertek közül.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szintézis teremtése a megismert irodalmi művek és motívumok rende-

zésével, egyfajta motívumháló kialakítása, amelynek segítségével a 

későbbiekben nagyobb számban megismerendő művek könnyebben 

csoportosíthatók. 

Annak megértése, hogy az irodalmi művekben érintett alapvető emberi 

kérdések koronként és alkotónként újból és újból megfogalmazódnak. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Művek, motívumok, toposzok, 

problémakörök felidézése kü-

lönféle emberi, erkölcsi, életve-

zetési szempontú témaadás kap-

csán, kooperatív projektek kere-

tében, például: illúzió és valóság 

(Kosztolányi: Házi dolgozat), 

hit (Ady, József Attila istenes 

versei), önkép, testkép, önérté-

kelés (Arany János: Melyik ta-

lál? - Kassák Lajos: Egy fény-

képem alá), mozi, televízió, film 

(Babits: Mozgófénykép), idő, 

felnőtté válás (Szabó Lőrinc: 

Idő) stb. 

Annak megértése a tanári-

tankönyvi iránymutatások segítsé-

gével, hogy az irodalmi művekben 

érintett emberi kérdések csoporto-

síthatók. 

Ennek követéseként művek, motí-

vumok önálló csoportokba sorolása. 

A csoportok megnevezése, esetleg 

létrehozása is. 

Erkölcstan: egyén és 

közösség; helyünk a 

világban; önértékelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motívum, toposz, téma; illúzió, önkép.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezé-

se 

Órakeret 

3 óra 



Előzetes tudás 

Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbsé-

gek érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegének 

megfigyelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszer-

zése.  

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek 

nincs minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek értelme-

zését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja (a va-

lóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék 

és nézői elvárás - műfajfilm, szerzői film). 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének megha-

tározása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű filmalkotások, 

könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a személyesebb, 

a szerzővel azonosítható eredeti formanyelvhasználat). 

 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik tuda-

tosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

Ének-zene: zenei stí-

lusok, műfajok - dal, 

kánon, kórusmű, 

szimfónia, más hang-

szeres és zenekari 

művek, opera. 

 

Dráma-tánc: alapvető 

tánctípusok, táncstílu-

sok és kísérőzenéjük 

azonosítása, mozgás- 

vagy mozgásszínházi 

formák megkülönböz-

tetése. 

 

Vizuális kultúra: Kép-

zőművészeti ágak, az 

építészet, a design 

főbb jellemzőinek 

ismerete. 

Ember és természet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thril-

ler, szerzői, ábrázolási konvenció, tudósítás, riport, kritika, publicisztika. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. 

A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek 

ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása. 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadal-

mi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fej-

lesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képessé-

gek fejlesztése. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához („írá-

sához”) és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra vonat-

kozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció médi-

umai más-és más jelrendszert, kódokat használnak írott, szimboli-

kus – például egy képen látható tárgy – és technikai – például a 

kameramozgás – kódokat). 

Annak tudatosulása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) 

alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, mozgóké-

peken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan meghatá-

rozott értelme, a jelentés nagymértékben függ a befogadótól. 

A mágikus gondolkodás fogalmának meghatározása (a tárgyak 

képének azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság öntudatlan 

azonosítása). 

Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szer-

ző által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konst-

ruálja a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a fo-

gyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommunikáció 

egyirányú és/vagy interaktív jellegével kapcsolatban. 

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozása so-

rán történő tudatosulása, miért és hogyan érvényesül a médiában a 

sztereotip megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat 

mindez. 

A nemek, foglalkozások, életmódminták, kisebbségek a tapasztalati 

valóságtól eltérő megjelenítésének felismerése a a médiában, annak 

tudatosulása, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális képvise-

lői (reprezentánsai).  

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak 

érzékelése, miért problematikus, hogy a világ nem olyan módon 

jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-

showk, életmód magazinok, közösségi portálok), az azonosságok 

és az eltérések megfigyelése, megbeszélése.  

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, az 

egyszerűbb reprezentációk különbözőségeinek ésszerű indoklása 

(érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, illetve 

műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportál-

okon, napisajtóban). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a médiumok 

hírei és a környezetben 

tapasztalt valóság ösz-

szehasonlítása. 

 

Informatika: algorit-

mus kódolása a számí-

tógép számára egysze-

rű programozási nyel-

ven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, értelmezési keret, 

egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, repre-

zentáció. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan 

részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 

vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit.  

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok se-



gítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát má-

sok gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgató-

rugóit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemé-

nyét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták hasz-

nálatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tag-

mondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segéd-

könyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók 

helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 

műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A 

különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni 

tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján (elsősor-

ban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, 

a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a 

művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és temati-

kus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típu-

sait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakza-

tokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentéste-

remtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meg-

határozó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja 

mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, 

továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a drá-

mákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi 

viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatá-

sára. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire vélemé-

nyében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmak-

ról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szi-

nesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes né-

hány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő 

fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomi-

kum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető informá-

ciókat.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző 

írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszok-

ból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektro-

nikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális mé-



dia és az internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellem-

zőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus 

attitűd. 

 



Magyar nyelv, 5–8. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 8 óra 

Olvasás, szövegértés 11 óra 

Írás, fogalmazás 10 óra 

Helyesírás 13 óra 

A szavak szerkezete és jelentése 10 óra 

A nyelv szerkezete 13 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

 

5–6. évfolyam 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 

szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a 

folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának 

fejlesztése a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek 

figyelembevételével. A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek 

mélyítése, bővítése.  

Az 56. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a 

tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez. Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji 

különbségeit. Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására 

az olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, 

személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. Tanulási képesség szempontjából jó, ha 

a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek 

megértésére, megfogalmazására. Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a 

tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények 

tiszteletben tartásának fontosságával. 

Az évfolyamok tematikai egységei elsősorban fejlesztési célok és követelmények; 

sorrendjük változtatható és koherens rendszerbe építhető (különösen a lírai alkotások 

egységeinek esetében), pl. tisztán műfaji vagy tematikus felépítésű tananyagba.  

 A két évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd folyamatos 

fejlesztésük.  

5. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

 

8 óra 

Előzetes tudás Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, tö-



rekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő kö-

vetése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hang-

képzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: 

pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondás-

sal. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommuni-

kációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a 

megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes beszámolóban, történet-

meséléskor, személyek jellemzésekor.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang kialakulásá-

nak fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, 

hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresz-

tül az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.  A közlési 

szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő 

stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek kommunikációja különbö-

zőségeinek megfigyelése, kommunikációs (illem) szabályok (férfi-

ak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) kö-

zött. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása. (kontextus), 

valamint a beszédpartner viselkedésének megfigyelése. 

 

Dráma és tánc: kom-

munikációs kapcsolatte-

remtés, szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 

 

Természetismeret: az 

ember megismerése, 

érzékszervek.  

 

Erkölcstan: önismeret, 

a személyes kapcsola-

tok, a beszélgetés jelen-

tősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső,  a beszéd 

zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

 

11 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora 



szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó szöve-

geken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyama-

tos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó 

kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, 

grafikonok értelmeztetése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésé-

nek képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővíté-

se különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövege-

ken.   

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, 

folyóirat, AV és online dokumentum), korosztálynak szóló 

kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

 

 

Matematika; 

természetismeret: szö-

vegértés, a feladatok 

szövegének értelmezé-

se. 

 

Informatika: tájékozó-

dás, információkere-

sés. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

kultúra: szöveg és kép 

összefüggéseinek feltá-

rása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 betűrend, tartalomjegyzék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

 

10 óra 

Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalma-

zása . 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módja-

inak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szöveg-

alkotás támogatása.  

 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az Idegen nyelv: 



esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrek-

ció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az 

írott mű elkészítéséhez.  

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a 

vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek meg-

figyelése.  

 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-

típusokban: mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.  

 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 

távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzene-

ten túli jelentése. 

udvariassági formulák, 

egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: narratív szöve-

gek, történetmondás 

történelmi események-

ről, hősökről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, vázlat-

készítés. 

 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  

 

Informatika: internetes 

források adatainak 

megkeresése; interne-

tes kapcsolattartó mű-

fajok nyelvi jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél,  

Nem nyelvi jel (sorköz, betű, margó stb.). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szöveg-

alkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár hasz-

nálata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírá-

si szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló al-

kalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz 

kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, nor-

mák megismertetése.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi 

norma tudatosítása. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és 

szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; idegen 

nyelv; vizuális kultúra; 

természetismeret; in-



az írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az ön-

kontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gya-

korlatok segédeszközök használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírás-

ra.  

formatika: a tantárgyra 

jellemző fogalmak, 

tulajdonnevek, földraj-

zi nevek, digitális kife-

jezések helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szavak szerkezete és jelentése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése.  

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések rétegzett-

ségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése.   

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. 

 

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és 

hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésé-

nek, szerkezetének, használati körének megfigyelése. 

 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések 

csoportos és önálló feltárása. 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szókin-

cse, néhány állandósult 

szókapcsolat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- 

és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szó-

kapcsolat, közmondás, szólás; 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részlete-

sebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hang-

rend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.) 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő 

megismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részle-

tesebb vizsgálata. 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv hangál-

lománya, hangtani, 



A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a 

képzési módok megfigyelése. 

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:  

magánhangzók, mássalhangzók; 

magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 

mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerű-

ség: megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok 

kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, illeszkedés, teljes és 

részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés.  

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen 

nyelv hangtani, szótani szerkezetével. 

szótani szerkezete. 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző 

szervei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, 

részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés;  

 

6. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 8 óra 

Olvasás, szövegértés 11 óra 

Írás, fogalmazás 10 óra 

Helyesírás 13 óra 

A szavak szerkezete és jelentése 10 óra 

A nyelv szerkezete 13 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, tö-

rekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő kö-

vetése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hang-

képzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: 

pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondás-

sal. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommuni-

kációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a 

megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes beszámolóban, történet-



meséléskor, személyek jellemzésekor. A társas viselkedés szabályozá-

sához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, a konfliktusok keze-

lése képességének fejlesztése.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang kialakulásá-

nak fejlesztése. 

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresz-

tül az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid össze-

foglaló reprodukálása. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz.   

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: 

tér, idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létre-

hozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontex-

tus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek megfi-

gyelése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a következte-

tések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy példa elem-

zésével. 

Dráma és tánc: kom-

munikációs kapcsolatte-

remtés, szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 

 

Természetismeret: az 

ember megismerése, 

érzékszervek.  

 

Erkölcstan: önismeret, 

a személyes kapcsola-

tok, a beszélgetés jelen-

tősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, 

kapcsolat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

 

11 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyama-

tos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó 

kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, 

grafikonok értelmeztetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a meg-

felelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésé-

nek képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 



 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővíté-

se különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövege-

ken. Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előze-

tes tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal 

való bővítése (szintézis, szelektív olvasás).  

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 

követése, monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika 

felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott 

szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szö-

veg mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A 

szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggései-

nek feltárása, értelmezése. 

Matematika; 

természetismeret: szö-

vegértés, a feladatok 

szövegének értelmezé-

se. 

 

Informatika: tájékozó-

dás, információkere-

sés. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

kultúra: szöveg és kép 

összefüggéseinek feltá-

rása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép,  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

 

10 óra 

Előzetes tudás 

 Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondo-

latok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdé-

sekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás.. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segí-

tése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus for-

mai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból.  

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek meg-

figyelése.  

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-

típusokban: mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.  

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 

távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzene-

ten túli jelentése.  

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonló-

ságai. 

Idegen nyelv: 

udvariassági formulák, 

egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: narratív szöve-

gek, történetmondás 

történelmi események-

ről, hősökről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, vázlat-

készítés. 



 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  

 

Informatika: internetes 

források adatainak 

megkeresése; interne-

tes kapcsolattartó mű-

fajok nyelvi jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 e-mail, emotikon. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 

 

10 óra 

Előzetes tudás 

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szöveg-

alkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv használata 

tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a normakövető helyesírásra törekvés az anya-

nyelvhez való kötődés kifejezője. 

A szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási 

szabályok, normák megismertetése.  

 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  

A tulajdonnév és a többi alapszófaj értelemtükröztető helyesírási 

alapjainak megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása 

az írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az ön-

kontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gya-

korlatok segédeszközök használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírás-

ra. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; idegen 

nyelv; vizuális kultúra; 

természetismeret; in-

formatika: a tantárgyra 

jellemző fogalmak, 

tulajdonnevek, földraj-

zi nevek, digitális kife-

jezések helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szavak szerkezete és jelentése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos feladato-



kon keresztül történő megfigyeltetése. A magyar és valamely tanult, 

ismert idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és különbözősé-

gek fölfedeztetése. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Az ige és főnév szemantikája.  

 

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének meg-

figyelése a beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. 

 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szókin-

cse, néhány állandósult 

szókapcsolat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 beszélt nyelvi metafora. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján tolda-

lékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott 

és beszélt szövegben.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 

Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani vi-

selkedésének megfigyeltetése. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a 

képzési módjaik. 

 

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb cso-

portjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük meg-

figyelése, alkalmazásuk a kommunikációban. A szófaji csoportok 

jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzőinek 

megnevezése. 

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az 

irányultságának kifejezésében; az ige aspektualitása. 

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szer-

kezete. 

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása 

a szövegalkotásban.  

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, szóal-

kotási gyakorlatok. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen 

nyelv hangtani, szótani szerkezetével. 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv hangál-

lománya, hangtani, 

szótani szerkezete. 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző 

szervei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Az alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, 

igenév/igenevek. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően meg-

fogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 

Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, 



ciklus végén 

 

összefoglalására, továbbadására.  

ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra és írásra. 

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális 

(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett 

képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkal-

mazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszer-

zés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és a korosztálynak szóló 

ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javítási straté-

giát találni, és azt alkalmazni. 

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellem-

zőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályo-

kat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.   

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szó-

kincsében is alkalmazni.  

Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felol-

vasni szövegeket.  

Részt tud venni számára ismert témájú vitában, képes érveket alkotni. 

Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrend-

szerüket feltárni. 

Képes egyszerűbb meghatározásokat adni. 

 

7–8. évfolyam 

A 7–8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben 

– a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, 

finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése 

(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén 

nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá 

kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. Fontos feladat a nyelvről tanult 

ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A 78. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. 

Beszédkészség szempontjából a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál, 

hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai 

eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, 

hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal  empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a 

beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is képes 

alkalmazni. Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem 

ő maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Erkölcsi ítélőképesség 

szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény tiszteletére képes, 

hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni 

beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, 

a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 



7. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 3 óra 

Olvasás, szövegértés 2 óra 

Írás, fogalmazás 2 óra 

Helyesírás 5 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 20 óra 

  

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtar-

tás, távolság, külső megjelenés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tuda-

tosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szó-

kincs, nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajá-

tosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.  

 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

 

 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 

részvétel 

beszélgetésben, 

vitában.  

 

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás 

dramatikus játékban. 

 

Ének-zene: 

beszédhang, énekhang, 

beszédtempó, ritmus. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita,  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret  

 

2 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információke-

zelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és 

elektronikus szövegekben. 

 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, 

kreatív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos 

és nem folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgozás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret  

 

2 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, 

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás fo-

lyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfele-

lő kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

 

 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlá-

sa, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

 

Informatika: a szöveg-

szerkesztő programok 

lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipog-

ráfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet,  önéletrajz. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyo-

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he-

lyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták. 

A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése.  

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) 

írásmódja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismeré-

se, alkalmazása. 

Informatika: a helyes-

írási ellenőrző progra-

mok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfiai ismeretek – 

esztétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gon-

dolatjel). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, mel-

léknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- 

és szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának fel-

ismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

 

 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 

szövegszervező ereje. 

  

 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzá-

juk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, 

vonzatok. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek: a ta-

nult idegen nyelv szó-

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 

Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 

bővített mondat.  

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), hatá-

rozó (idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot). 

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

 

8. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 óra 

Olvasás, szövegértés 7 óra 

Írás, fogalmazás 5 óra 

Helyesírás 8 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 28 óra 

A nyelv állandósága és változása 7 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás 

  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kap-

csolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 

tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitá-

ban, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a 

témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kis-

előadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő be-

szédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: fel-

szólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, rész-

vétel beszélgetésben, 

vitában.  

 

Vizuális kultúra: szö-

veg és kép kapcsolata 

a vizuális médiumok-

ban. 

 

Dráma és tánc: kifeje-

ző szövegmondás 

dramatikus játékban. 

 

Ének-zene: beszéd-

hang, énekhang, be-

szédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi 

beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

 

7 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információke-

zelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és 

elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes informá-

cióforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A 

tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének 

képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb 

technikák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív 

olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, krea-

tív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és 

nem folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: ábrák, 



Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, 

a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szöveg-

feldolgozás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, 

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás fo-

lyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai kompe-

tenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a sze-

retetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés 

képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

 

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, követ-

kezményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos 

jelölése.  

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlá-

sa, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jel-

lemzés, vélemény. 

 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika: a szöveg-

szerkesztő programok 

lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipog-

ráfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, blog;  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyo-

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg központo-

zásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak megis-

mertetése. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmód-

ja. 

Informatika: a helyes-

írási ellenőrző progra-

mok. 

 

Vizuális kultúra: tipog-

ráfiai ismeretek – esz-

tétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel ( kettőspont, gondolatjel). 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- 

és szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának fel-

ismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása.  

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 

szövegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommuniká-

ciós szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. 

A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése 

szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos 

szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönbözteté-

se. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek: a ta-

nult idegen nyelv szó-

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

összetett mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv állandósága és változása 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásá-

nak megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken.  

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelme-

zése különböző korokból származó írott szövegeken és irodalmi 

példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok né-

hány jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, össze-

hasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek kö-

zött. Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai pél-

dákkal. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

történetének kezdetei. 

 

Ének-zene: régi és új 

stílusú népdalok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan 

részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 

vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit. 

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok se-

gítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát má-

sok gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgató-

rugóit. 

Képes különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) meg-

értésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szö-

vegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet, vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemé-

nyét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.  

Ismeri és törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták haszná-

latára. Alkalmazza írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondat-

ok, illetve a mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek 

segítségével jártas az összetett szavak és a gyakoribb mozaikszók helyes-

írásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemezőbb területeit. 

Tudja jellemezni az olvasott művek szereplőit, konfliktusaik mibenlétét 

feltárni. 

Azonosít szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentés-

teremtő szerepét. 

Képes egyszerűbb meghatározást készíteni, beszámolót, kiselőadást, pre-

zentációt tartani írott és elektronikus források, kézikönyvek, atlaszok, 

szakmunkák, statisztikai grafikonok, táblázatok, diagramok  felhasználá-



sával. 

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektro-

nikus sajtó műfajaival, ismeri az audiovizuális média és az internet társa-

dalmi szerepét. Kialakul benne  a médiatudatosság elemi szintje, az önál-

ló, kritikus attitűd. 



Magyar nyelv, 9–12. évfolyam, közép- és emelt szint 

9–10. évfolyam 

A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos 

tevékenységek célja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói 

érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt 

cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, olvasható írás, biztos, 

problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek folyamatos 

differenciálása és mélyítése; az értő hangos és néma olvasás, amely magában foglalja a 

különféle nyelvi szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és 

jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az 

elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt 

területe különféle hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, 

dokumentum- és ismeretterjesztő) különféle hordozókon közzétett szövegek olvasása, illetve 

megértésének, értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével 

összefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló jegyzet és vázlatkészítés fejlesztése, 

az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása szóban és 

írásban. 

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas-társadalmi 

párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a 

beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás 

kialakítása, hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és értelmezése, a 

hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és célokkal, a 

beszédpartnerek kommunikációs szándékának, nem nyelvi jeleinek felismerése, azonosítása.  

Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi, 

nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a nyelvtani ismereteik önállóan 

alkalmazására a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. Cél az önálló 

kézikönyvhasználat mellett a biztos helyesírású szövegek megírása. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási, szövegszerkesztési és 

helyesírási problémák megnevezésére a hibák önálló javítására. 

A magyar nyelvi fejlesztés és ismeretanyag tartalmazza szakmai-tudományos, 

publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegek földolgozását, értelmezését, értékelését 

jelentéstani és stilisztikai szempontok érvényesítésével (pl. szinonimitás, többértelműség, 

konkrét és átvitt jelentés; szóképek, alakzatok, hangszimbolika, jóhangzás). A szövegek 

feldolgozásának célja az analizáló, jelentésfeltáró és a szöveget egybelátó (holisztikus) 

szövegelemzési eljárások alkalmazása, a fent mondottakkal egybehangzóan szakmai-

tudományos, ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti szövegek jelentésének értelmezésében. 

Cél a szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani 

ismeretek alkalmazásával. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek 

értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut 

oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes szakmai-tudományos, publicisztikai – 

írott, audiovizuális, digitális környezetben megjelenő – szövegek, metaforikus, metonimikus 

jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs szándékok, technikák felfedezésére, 

szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek értékelésében a szerkezeti és 

stiláris egység, a vizuális megformáltság, a kifejtettség és információs gazdagság 

fölismerésére, értékelésére. Ismeri hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, 

jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális) 



szövegalkotásra e műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi 

művek üzenetének teljesebb megértésére.  

9. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 22 óra 

Jelentéstan 8 óra 

Szövegértés, szövegalkotás 12 óra 

Helyesírási ismeretek, készségek 12 óra 

Számonkérés, gyakorlás 6 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törek-

vés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem verbá-

lis kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítá-

sok megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének 

megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák is-

merete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, 

kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen 

a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, 

tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szöve-

gek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommu-

nikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) megfele-

lően. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszer-

kesztés élőszóban, szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyze-

tek a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontex-

tus) megfigyelése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korláta-

inak megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális 

kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos al-

kalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a 

hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikáció-

ban. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljá-

nak dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommuni-

káció folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásá-

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: média-

műfajok és jellemzőik; 

médiatudatosság. a 

média társadalmi hatá-

sa. 

 

Dráma és tánc: be-

szédhelyzetek, drama-

tikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: A 

vizuális kommunikáció 

különböző formái; 

megkülönböztetés, 



val. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, 

csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 

nyelvi és képi kifejezési formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

értelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (te-

kintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), tömegkommuniká-

ció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismerte-

tés, ajánlás). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és 

azok megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatá-

ban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhang-

zók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési 

jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüg-

gése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, vala-

mint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő összehasonlí-

tás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 

kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, 

egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 

felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, 

elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, mondat-

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv hangtana, 

alaktani szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 



szerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szin-

tű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, 

szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, össze-

tett mondat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk 

a beszélt és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének 

és eredeti funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 

üzenetek jelentése. Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. 

értelmező, szinonima). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző 

beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők 

felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 

összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati 

köre. 

A mondat és szövegjelentés.  

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a 

nyelvi-grammatikai funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egy-

nyelvű szótárak használata. 

Idegen nyelvek: moti-

vált, motiválatlan sza-

vak, szórend. 

 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek; Etika; Filo-

zófia: kifejezések köz-

nyelvi és tantárgyi 

jelentése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív jelentés.  

Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szó-

pár, ellentétes jelentés. 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Ol-

vasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és mű-

fajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozó-

kon. A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelé-

se. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakí-

tása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásá-

nak képessége. 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző té-

májú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, in-

ternetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, 

az internetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értel-

mezése során. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jel-

lemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti szöveg-

tömörítés, szövegbővítés. 

 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 

az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (kataló-

gus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést biztosí-

tó jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és 

etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 

 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.  

 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésé-

nek, közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása 

a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek nyilvánosságának kér-

dése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, forrás-

jegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források feldol-

gozása; esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

 

Informatika: informá-

ciókezelés, forrásfel-

használás, hivatkozás, 

szöveges adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 



fogalmak elismervény. esszé, értekezés, tanulmány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási Ismeretek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát 

használata, helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funk-

ciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének tanulmányo-

zására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulaj-

donnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok 

szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai 

és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funk-

ciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezé-

se. 

Minden tantárgy: he-

lyesírás. 

 

Informatika: helyes-

írás-ellenőrző progra-

mok ismerete, haszná-

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

A szöveg fogalma 4 óra 

Szövegtípusok 4 óra 

A szöveg szerkezete, szövegkohézió 10 óra 

Intertextualitás 4 óra 

Stilisztika 10 óra 

Számonkérés, gyakorlás 4 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 

szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 



megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum 

típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosí-

tása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek meg-

figyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szö-

vegtípusokon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti érte-

lemhálózat felismertetése.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 

gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkal-

mazásával. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rend-

szerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli 

és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök 

és az írásjegyek szövegértelmező szerepe. 

 

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegysé-

gek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani 

szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati 

színterek szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi 

társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos 

jegyek megfigyelése, megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és hasz-

nálhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés 

levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.  

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 

stratégiák. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a forrásszövegek 

típusai. 

 

Idegen nyelvek: az ide-

gen nyelvi szöveg/ek 

kultúrafüggő felépíté-

se. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; Föld-

rajz: a természettudo-

mányos ismeretterjesz-

tő, illetve szakszöve-

gek témahálózata, szó-

kincse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, 

kulcsszó, cím). 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, for-

gatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elekt-



ronikus; spontán, tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapIsmeretek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakza-

tok, nyelvi játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, 

nyelvi norma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét 

szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a 

beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  

A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felisme-

rése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelensé-

geinek megítélésében, szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stí-

lusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesz-

tése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a tár-

salgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértéké-

nek megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegal-

kotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának (stí-

lushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk. 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és 

mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tuda-

tos használata a szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a publi-

cisztikai és a tudományos nyelvhasználatban.  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: különböző 

forrásszövegek stílus-

jellemzői. 

 

Idegen nyelvek: be-

szélt nyelvi stílusre-

giszterek. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; Föld-

rajz: metaforák a ter-

mészettudományos 

szövegekben. 

 

Dráma és tánc: drá-

majáték; társalgási 

stílusárnyalatok meg-

jelenítése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: nyilvá-

nos megnyilatkozások, 

különféle műsortípu-

sok, illetve internetes 

felületek jellemző stí-



lusregiszterei. 

 

Informatika, könyvtár: 

kézikönyvek, egy-

nyelvű szótárak hasz-

nálata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és állandó). 

Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, iro-

dalmi).  

Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett 

költői kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szó-

alkotás, poétizáció. 

 

11–12. évfolyam 

A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult 

szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése 

különféle műfajú és témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek 

értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek 

vizsgálatára, a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, 

az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák 

használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok 

felfedezése, értelmezése, kezelési módok keresése.  

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelése, 

ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek 

megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök használata); az 

érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása. Mind a 

problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a tanuló ismeri a deduktív 

vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy 

ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását megfelelően képes használni a 

tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

Elvárt a kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ 

nyelvei között, továbbá a legfontosabb nyelvemlékeink (A Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 

anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 

készítésére. 

A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a magyar 



nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az 

egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészül az érettségire és a 

továbbtanulásra.  

11. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kommunikáció 4 óra 

Retorika 12 óra 

Általános nyelvészeti ismeretek 4 óra 

Pragmatikai ismeretek 6 óra 

Szövegalkotás 6 óra 

Számonkérés, gyakorlás 4 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkí-

vánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfe-

lelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika 

elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő 

stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzet-

ben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, 

valamint az internetes felületeken előforduló manipulációs szándé-

kok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 

szándékának felismerése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: reklám, 

meggyőzés, manipulá-

ció. 

 

Vizuális kultúra: képi 

közlés. 

 

Dráma és tánc: szituá-

ciók, dialógusok értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 

véleménynyilvánítás.  

A tematikai egység A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazá-



nevelési-fejlesztési 

céljai 

sa a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszóla-

lásokban.  

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megis-

mertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyag-

gyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 

szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetek-

ben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmá-

csolása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: antik 

szónokok, neves ma-

gyar szónoklatok (pl. 

Kölcsey, Kossuth, 

Deák). Közéleti meg-

nyilatkozások retori-

kája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a meg-

győzés, befolyásolás, a 

hatás eszközei. 

 

Dráma és tánc: a szín-

padi beszéd retorikai 

elemei, klasszikus 

monológok értelmezé-

se. 

 

Matematika: bizonyí-

tás, érvelés, cáfolat. 

 

Filozófia: Érvelési 

szerkezetek tudatosítá-

sa 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszé-

ki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekin-

tés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Általános nyelvészeti Ismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló 

ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.  



Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az 

ember elválaszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

nyelvtípusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert 

nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, kommuni-

káció, nyelvi toleran-

cia. 

 

Vizuális kultúra: a vi-

zuális nyelv összetevői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pragmatikai Ismeretek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző 

kontextusokban, különböző cél elérésére. 

Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi szö-

veg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, 

hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajta-

ni.  

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 

udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a kü-

lönféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak meg-

figyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve meg-

sértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek: idegen 

nyelvi kommunikáció, 

udvariassági formák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megnyilatkozás.  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szö-

vegalkotás.  

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak 

ismerete. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzői-

nek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontex-

tusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elekt-

ronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a 

közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalko-



tás. Esszéírási gyakorlatok. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 

szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésfor-

mák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás kiegészíté-

sekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetősé-

geinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris 

különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Informatika: szöveg-

szerkesztési, könyvtár-

használati, információ-

keresési ismeretek.  

Filozófia: A globális 

világ kihívásaira kínált 

erkölcsfilozófiai vála-

szok megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Nyelv és társadalom 8 óra 

Nyelvtörténet 10 óra 

Ismeretek a nyelvről (tételvázlatok összeállítása, ismét-

lés, rendszerezés) 

10 óra 

Számonkérés 4 óra 

Az összes óraszám 32 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi 

tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és véleményal-

kotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és 

nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet nyelvhasz-

nálatának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási szövegek 

jellemzőinek megfigyelése. 

Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, 

valamint az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatásá-

nak megfigyelése, érvek, adatok értelmezése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi sokszí-

nűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban 

élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés elvei és felada-

tai. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi nor-

ma. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: történelmi 

nemzetiségek, beván-

dorló magyarság, 

szórványmagyarság 

kialakulásának törté-



A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző 

használati köre, szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, 

funkciójuk. 

 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, 

területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a két-

nyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 

 

A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. 

szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 

 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 

nyelvhasználatra. 

nelmi, társadalmi okai, 

tendenciái. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az in-

formációs társadalom, 

mediatizált nyelvhasz-

nálat. 

 

Földrajz: a magyar 

nyelvhasználat területi 

tagolódása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 

Nyelvváltozat. 

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, 

irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus). 

Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  

Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 

Szleng, argó. 

Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány alap-

vető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, nyelv-

járások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 

Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a 

világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerzett 

tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányok-

kal. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről 

kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelv-

rokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások irányában. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a 

magyar nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonsá-

gának bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság bizonyítéka-

inak tudományos eszközei.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelv-

emlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelv-

emlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar 

Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézi-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a magyar nép 

vándorlásának történe-

te, nyelvemlékek, kó-

dexek. 



könyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) 

megismerése, használata.  

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita 

főbb állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 

Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 

Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány). 

Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköre-

inek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem,társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Etika; Filozófia; 

Idegen nyelvek: a 

nyelvről, a nyelvhasz-

nálatról szerzett isme-

retek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelen-

tés, nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 



Magyar nyelv és irodalom, nyelvi előkészítő évfolyam 

9/Ny. évfolyam 

A nyelvi előkészítő évfolyamon az idegen nyelv elsajátítása az elsődleges tantervi 

követelmény. Heti egy órában az anyanyelvi nevelés elsősorban az általános iskolai 

tudásanyag egységesítését, a helyesírási készségek fejlesztését tűzi ki célul. 

Az idegen nyelvet tanító kollégáink munkáját is segítjük azzal, amikor megalapozzuk a 

nyelvtani fogalmak pontos használatát, gyakoroljuk a szófaji és mondattani alapismereteket. 

Ezen az évfolyamon szövegközelben ismertetjük meg tanulóinkat az irodalmi alkotások 

sajátos világával, kilépve az irodalomtörténeti meghatározottságból. A miért szép? kérdésére 

felelve a művek esztétikai hatásának titkát, a denotatív és konnotatív jelentés különbségét, a 

művészi visszatükrözés sajátosságait vizsgáljuk. 

Ebben a 14 órányi időkeretben nagyobb szabadságot adunk kollégáinknak, hogy mindenki 

az egyéniségének megfelelően választhasson a felsorolt műalkotásokból.   

A félévi és évvégi értékeléskor a tanulók egy érdemjegyet kapnak. 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellem-

zői 

6 óra 

Helyesírási ismeretek 12 óra 

Miért szép? – Bevezetés az irodalmi alkotá-

sok világába 

14 óra 

Számonkérés 4 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és 

azok megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatá-

ban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar nyelv szemléleti formáinak, valamint a nyelvjárási eltérések-

nek tudatosításán keresztül a hazaszeretet erősítése. A nyelvi szintek 

elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a nyelvi tudatosság 

fejlesztése. 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhang-

zók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési 

jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüg-

gése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, vala-

mint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő összehasonlí-

Idegen nyelvek: a ma-

gyar nyelv szerkezeté-

nek összehasonlítása a 

tanult idegen nyelv 

hangtanával, alaktani 

szerkezetével, szóalko-

tási módjaival, mon-



tás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 

kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, 

egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 

felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, 

elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, mondat-

szerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szin-

tű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

datszerkezetével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvények; szótő, képző, jel, rag; szófaj, alapszófaj, 

viszonyszó, mondatszó; szószerkezet (szintagma), alárendelő, mellérendelő 

szintagma; mondatrész (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző); vonzat; 

mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta, egyszerű mondat, össze-

tett mondat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási Ismeretek Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

A magyar nyelvi norma sajátosságainak tudatosítás révén a nyelvi 

identitás erősítése. Helyesírási alapelvek felismerése, használata, 

írásjelek adekvát használata, helyesírási szótárak ismerete és haszná-

lata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkci-

ója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének tanulmányo-

zására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulaj-

donnevek írására stb.  

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok 

szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai 

és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funk-

ciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezé-

Minden tantárgy: he-

lyesírás. 

 

Informatika: helyesírás 

ellenőrző programok 

ismerete, használata. 



se. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Miért szép? – Bevezetés az irodalmi alkotások világába 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Irodalmi művekkel kapcsolatos érzelmi élmények és ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést.  

Annak felismertetése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények és a tapasztalatszerzés forrása. 

Nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisz-

tikai szövegek önálló olvasásának fejlesztése és megértetése, a szöveg-

elemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása. 

Különböző típusú, terjedelmű és műfajú – klasszikus és kortárs, magyar 

és világirodalmi – lírai és epikai művek elemzése, értelmezése. 

A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák meg-

ismerése iránti igény erősítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Nyelv, szépség, humor, 

irónia, valóság, mimé-

zis, képzelet, fikció, 

rész, egész, ok, okozat, 

szerző, mű, befogadó, 

önmegismerés, megér-

tés, katarzis, környe-

zettudatosság. 



Magyar irodalom, 9–12. évfolyam 

9. évfolyam, középszint 

Tematikai egység címe Órakeret 

Bevezetés  1 óra 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra 10 óra  

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma  6 óra 

Világirodalom – antik római irodalom 4 óra  

Világirodalom - Biblia 10 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században (kö-

zépkor) 

6 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. században 

(reneszánsz) 

5 óra 

Középkori nyelvemlékek 3 óra 

Janus Pannonius portréja 3 óra 

Balassi Bálint portréja 6 óra 

Színház és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel 8 óra 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. szá-

zadban és Shakespeare 

6 óra 

Számonkérés 4 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység 
Bevezetés. Az irodalom alapfogalmai. A szépirodalmi 

kommunikáció, műnemek, műfajok 

Órakeret  

1 óra  

Előzetes tudás 
Mű, alkotó, befogadó, üzenet, hatáskeltés, elbeszélés. 

Műnemek, műfajok, líra, epika, dráma.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlsztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomol-

vasás érzelmi, gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények 

forrása.  

A hétköznapi kommunikációról tanultak alkalmazása a 

szépirodalmi kommunikációra. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, meg-

vitatása révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése.  

Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, 

értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az iro-

dalomtörténet különböző korszakaiban keletkezett mű-

vek között. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasás fontossága. 

A szépirodalmi kommunikáció  

Az epikus közlés. Irodalom és 

önismeret összefüggése.  

A dráma műnemének jellemzői  

Az intertextualitás 

A tanuló  

 elgondolkodik olvasási 

szokásain, felismer és megfogal-

maz összefüggéseket az irodalom 

és az élet, valamint az irodalom 

és a gondolkodás kapcsolatáról; 

Nyelvtan, informati-

ka: a kommunikáció 

Dráma és tánc: szín-

padi játék 



  ismereteit alkalmazza a 

szépirodalmi kommunikációra; 

 megismer irodalmi alap-

formákat, pontosítja ismereteit 

műnemekről és műfajokról;  

 elemzi a történetmesélés 

formáit, az elbeszélői nézőponto-

kat és a narratív struktúra szere-

pét; 

 felismeri az irodalmi szö-

vegek egymásra hatását (intertex-

tualitás). 

Kulcsfogalmak 

Feladó, befogadó, fikció, narrá-

ció, olvasat, epikus közlés, 

műnem, monologikus szöveg, 

fabula, szüzsé, líra, versszituáció, 

beszédhelyzet, dráma, dialógus, 

monológ, akció, dikció, szerzői 

utasítás, intertextualitás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika 

és líra 

Órakeret 

10 óra   

 

Előzetes tudás 

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, 

elégia, epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás. 

Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A 

kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek típu-

sai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák meg-

ismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén 

az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség 

építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, értel-

mezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai 

kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban; 

történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia 

(részletek). 

Egy szemelvény a görög lírából 

(pl. Anakreón, Szapphó) 

A szerzőkhöz, illetve hősökhöz 

kapcsolódó toposzok. 

Irodalmi alapformák, történetek 

és motívumok hatása, továbbélé-

se többféle értelmezésben az 

A tanuló  

 felismer és azonosít alap-

vető emberi magatartásformákat 

mitológiai történetekben és epo-

szokban 

 megismer irodalmi alap-

formákat, műfajokat és motívu-

mokat;  

 elemzi a történetmesélés 

formáit, az elbeszélői nézőpon-

tokat és a narratív struktúra sze-

Vizuális kultúra: az 

antik-görög művészet 

néhány alkotása; illuszt-

rációk és irodalmi mű-

vek párhuzamai, későb-

bi korok témafeldolgo-

zásai. 

 

Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 

 

Történelem, társadalmi 



európai és a magyar irodalom-

ban, képzőművészetben, filmen. 

repét; 

 felismeri a görög kultúra 

máig tartó hatását: pl. archetipi-

kus helyzetek, mitológiai és iro-

dalmi adaptációk, intertextuali-

tás; mai magyar szókincs. 

és állampolgári ismere-

tek: az antik világ nagy 

szónokai, történetírói. 

 

Matematika; fizika: 

tudománytörténet; az 

antik világ tudomá-

nyosságának öröksége. 

 

Filozófia: antik filozó-

fusok, filozófiai irány-

zatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi kon-

venciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epig-

ramma, himnusz, hexameter, archetípus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

Órakeret 

6 óra   

 

Előzetes tudás 
Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jele-

net, konfliktus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésé-

nek képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az antik görög színház jellem-

zői. 

Drámai előadások (tragédia és 

komédia), versenyjátékok. 

Szophoklész: Antigoné (és az 

Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a dráma-

történetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus mű ol-

vasására, befogadására, értelme-

zésére, egy drámarészlet előadá-

sára;   

 felismer különféle maga-

tartásformákat, konfliktusokat, 

értékeket és hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek 

elemzésével, értékelésével fejlő-

dik erkölcsi érzéke; 

 pontosítja a katarzis fo-

galmát; felismeri, hogy a befo-

gadóra tett hatások változatosak; 

 képes a műről szóló vé-

lemények kritikus befogadására.  

Vizuális kultúra; Törté-

nelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

görög és római színház-

építészet.  

 

Földrajz: egy-két 

fennmaradt antik szín-

ház topológiája. 

 

Etika; filozófia: Arisz-

totelész Poétikájának 

néhány alapvetése. 

 

Dráma és tánc: szín-

házművészet, színház-

történet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – antik római irodalom 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, idő-



mértékes verselés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessé-

ge, azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 

Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. Ha-

tásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 

hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a római lírából és 

epikából, Horatius és Vergilius 

egy műve, továbbá például Ca-

tullus, Ovidius, Phaedrus – mű-

vek vagy részletek. 

 

A római irodalom műfajainak, 

témáinak, motívumainak hatása, 

továbbélése. 

A tanuló 

 azonosít, értékel emberi 

magatartásformákat a művek, 

illetve a szerzők portréi alapján; 

véleményezi a horatiusi életel-

vek érvényességét;  

 megismer irodalmi műfa-

jokat, versformákat; 

 értelmezi a görög és ró-

mai kultúra viszonyát; 

 felismeri a római kultúra 

máig tartó hatását (mitológiai és 

irodalmi adaptációk, intertextua-

litás; Catullus / Horatius noster; 

latinizmusok a mai magyar szó-

kincsben). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; Földrajz: az antik 

római kultúra topoló-

giája. 

 

Vizuális kultúra: kora-

beli művek és későbbi 

feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

történet, toposz. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – Biblia 

Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai élet-

helyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, be-

fogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények az Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörténet, Káin és 

Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 

József története, Mózes és a tíz-

parancsolat, próféták, Jónás 

története, zsoltárok). 

 

Szemelvények az Újszövetség-

ből (pl. Máté evangéliuma; pél-

dabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az 

irgalmas szamaritánus; a passió, 

Pál apostol „szeretethimnusza”; 

az Apokalipszis egy részlete). 

 

A bibliai hagyomány továbbélé-

se az európai és a magyar szóbe-

A tanuló 

 megismer/felismer bibli-

ai élethelyzeteket, magatartás-

formákat, témákat, motívumo-

kat; 

 tudja néhány közkeletű 

bibliai szólás, állandósult kifeje-

zés eredetét és jelentését; 

 ismeri a Bibliához kap-

csolódó ünnepek, hagyományok 

(karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tartal-

mát; 

 tudatosítja a bibliai motí-

vumok, témák, műfajok tovább-

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a Biblia hatása 

más művészeti ágakra; 

különböző korok bibliai 

témafeldolgozásai, kü-

lönféle művészeti ágak 

példáival. 



li és írásos kultúrában (pl. szó-

kincsben, szólásokban, témák-

ban, motívumokban). 

élését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó 

hatását az európai irodalomra és 

művészetre (zene, képzőművé-

szet, film; dramatikus hagyo-

mány; parafrázisok, adaptációk 

többféle művészeti ágból).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörté-

net, zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. század-

ban (középkor) 

Órakeret 

6 óra  

 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyománya-

ival, kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás prob-

lémáinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak koordinátái) megérte-

tése, érzékenyítés a középkori irodalom sajátosságaira, műfajok, vi-

lágkép, értékrend, néhány alkotás befogadásának támogatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 4–14. századi 

európai irodalomból, példák, 

jellemző rövid részletek a külön-

féle irodalomtípusokra,  

pl. himnuszköltészet,  

vallomás, legendák; hősi ének,  

trubadúr- és lovagi költé-

szet,vágánsdalok.  

 

Dante: Isteni színjáték (részlet/ek 

a Pokolból). 

Villon művei (pl. egy-két részlet 

a Nagy testamentumból, 15. sz.). 

A tanuló 

 megérti a történelmi és 

művelődéstörténeti korszakolás 

problémáit (ókor- középkor- 

reneszánsz fogalmak koordiná-

tái; 

 megismerkedik a közép-

kori irodalom jellegével az óke-

resztény és középkori szakasz-

ban; a vallásos és világi iroda-

lom együtthatásával; 

 felismeri az antikvitás 

hatását a középkorra (pl. Vergi-

lius-Dante);  

 néhány szemelvény alap-

ján értékeli Dante és Villon 

életművének jelentőségét. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a középkori építé-

szet, képzőművészet, 

zene néhány alkotása.  

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Villon-

fordításokról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költé-

szet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, bal-

ladaforma, refrén. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. század-

ban (reneszánsz) 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, no-

vella, reneszánsz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi élet-

ben. A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói ma-

gatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejleszté-



se. 

Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak tuda-

tosítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella, szonettforma, 

versciklus). 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 14–16. századi 

európai reneszánsz irodalomból.  

 

Az itáliai kora reneszánsz iroda-

lomból:  

Petrarca: Daloskönyv (egy-két 

szonett), 

Boccaccio: Dekameron (egy 

novella).  

A tanuló 

 tudatosítja a legfontosabb 

reneszánsz eszményeket, értéke-

ket, tárgyakat, témákat;   

 Petrarca és Boccaccio 

néhány műve alapján megismer-

kedik a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival (kettős-

ségek: tudós humanizmus és 

személyes élményanyag, illetve 

a szórakoztatás szándéka);  

 pontosítja ismereteit mű-

elemzés alapján a novella műfa-

járól; felismeri a szonettformát. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz épí-

tészet, képzőművészet, 

zene néhány alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, korstílus, stílusirányzat, humanizmus, humanista, novella, 

szonett  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékeny-

séggel 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 

váratlan helyzetek kezelése. 

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel 

történő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak 

vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Néhány sajátos színjátéktípus a 

10–16. században (a középkor és 

reneszánsz vallásos és világi 

előadási formái). Rögtönzés cse-

lekményváz alapján. 

A tanuló 

 részt vesz a témakörhöz 

kapcsolódó drámajáték előkészí-

tésében és előadásában;  

 képes rögtönzésre (cse-

lekményváz és adott állandó 

típusok alapján);  

 megismer néhányat az 

európai színjátszás máig élő ha-

gyományaiból;  

 felismeri az előadásmó-

dok és színpadformák sokféle-

ségét a középkori játéktípusok-

ban. 

Dráma és tánc: dráma 

és színháztörténet, já-

téktípusok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Commedia dell’arte, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, állan-

dó típusok, színpadformák. 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás 
Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, 

legenda, himnusz.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékei-

nek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség 

szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. Művelő-

déstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

Középkori írásbeliség, műfajok, 

nyelvemlékek.  

 

Halotti beszéd és könyörgés; 

Ómagyar Mária-siralom. 

 

 

A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű 

kultúra legkorábbi írásos emlékeit 

(kötelező művek: HB; ÓMS); 

 megismeri a középkori 

írásbeliség sajátosságait;   

 tudatosítja a nyelvemlékek 

szerepét, jelentőségét és tovább-

élésüket későbbi korokban (l. 

„Halotti beszéd”-ek) 

Történelem és állam-

polgári ismeretek: a 

könyvnyomtatás tör-

ténetéről; könyvtártör-

ténet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Janus Pannonius portréja 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.  

Humanizmus, humanista. Pannónia dicsérete  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány 

fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módo-

kat felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehető-

ségei. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 

változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Janus Pannonius lírája, jellemző 

témái (pl. öntudat, békevágy, 

betegség).  

Epigrammák és elégiák (pl. Egy 

dunántúli mandulafáról, Búcsú 

Váradtól, Saját lelkéhez). 

A tanuló  

 megismeri egy humanista 

alkotó portréját, költői és emberi 

szerepvállalását; személyes él-

ményanyagának költészetformá-

ló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az 

életmű néhány fontos témáját, a 

lírai alany magatartását (pl. köl-

tői öntudat, művészi becsvágy, 

búcsúzás, betegség, katonásko-

dás, test és lélek);  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a 15. sz. kulturális 

élete Magyarországon. 

 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz kul-

túra Magyarországon. 



 megismeri néhány foga-

lom változó jelentését (pl. elégia, 

epigramma);  

 elemzési minimuma: 

Pannónia dicsérete és Janus 

Pannonius még egy műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Balassi Bálint portréja 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, mo-

tívum. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek felis-

merése. A szövegvers és dallamra írott énekvers megkülönböztetésé-

nek kérdései. Életformák találkozásai, értelmezései: végvári élet, költő 

lét. 

Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 

énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallam-

vers, szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetíté-

se. Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhang-

súlyos formák ritmizálása, a Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Balassi Bálint lírája; költői tuda-

tosság; az életmű néhány temati-

kus és formai jellemzője. 

 

Egy katonaének (kompozíció, 

értékrend). 

Legalább további két mű értel-

mezése (szerelmi tematika, pl. 

Júlia-vers / Célia-vers; istenes 

tematika, zsoltárparafrázis vagy 

könyörgésvers, pl. Adj már 

csendességet) 

Megformáltság, szerkezet (pl. 

aranymetszés, hárompillérű 

kompozíció). 

A tanuló  

 megismeri az alkotó köl-

tői portréját és magatartását (az 

életmű 3-4 darabja nyomán); 

 tudatosítja az életmű 

megközelítési problémáit (kötet-

kompozíció; kéziratos énekes-

könyv; különféle felfogások: 

kompozíció / tematika); 

 megkülönbözteti a dal-

lamvers és szövegvers fogalmát; 

 tud ritmizálni ütemhang-

súlyos formákat, felismeri a Ba-

lassi-strófát;  

 elemzési minimuma: Egy 

katonaének és még egy-két mű.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a 16. sz. kulturális 

élete Magyarországon. 

 

Vizuális kultúra: a rene-

szánsz kultúra Magya-

rországon; az aranymet-

szés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötetkompozíció, versciklus, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos 

verselés, rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

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

században és Shakespeare 

Órakeret 

6 óra  

Előzetes tudás 
A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. A szere-

tetteljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének módjai. 



céljai A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.  

A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése (Shakes-

peare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és dráma 

jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, a 

dráma létformájának, a dramaturgiai jellemzőknek a megértetése drá-

majátékkal. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének 

megbeszélése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, mű-

vészetének mai hatására. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az angol színház a 16–17. szá-

zadban (színház, előadás és dra-

maturgia összekapcsolódása). 

 

Shakespeare egy drámája (Ham-

let / esetleg Romeo és Júlia vagy 

más, választott mű).  

A tanuló 

 ismer néhány Shakespea-

re-témát, szállóigét; 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök jel-

lemzésére, magatartásuk, konf-

liktusaik értékelésére; 

 megérti a befogadói elvá-

rások (korabeli közönség) és a 

dramaturgia összefüggését; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és előadásában;  

 felismeri a dráma másik 

létformáját (aktuális színházi 

előadások, rendezői értelmezé-

sek hatásával); értékeli az újra-

fordítások, filmes feldolgozások 

szerepét;   

 lehetőség szerint megte-

kint egy színházi előadást (vagy 

felvételét); 

 műismereti minimuma: 

egy Shakespeare-dráma elemző 

feldolgozása és memoriter: egy 

monológ/részlete; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények kritikus 

befogadására; egy szóbeli érett-

ségi témakör anyagának összeál-

lítására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére.   

Vizuális kultúra; Ének-

zene; Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: il-

lusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-művekből. 

 

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet, színpadi hatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

verse. 

 



9. évfolyam, emelt szint 

Tematikai egység címe Órakeret 

Bevezetés  1 óra 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra 10 óra  

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma  6 óra 

Világirodalom – antik római irodalom 11 óra  

Világirodalom - Biblia 21 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században (kö-

zépkor) 

12 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. században 

(reneszánsz) 

9 óra 

Középkori nyelvemlékek 7 óra 

Janus Pannonius portréja 6 óra 

Balassi Bálint portréja 8 óra 

Színház és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel 3 óra 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. szá-

zadban és Shakespeare 

10 óra 

Számonkérés 4 óra 

Az összes óraszám 108 óra 

 

Tematikai egység 
Bevezetés. Az irodalom alapfogalmai. A szépirodalmi 

kommunikáció, műnemek, műfajok 
Órakeret  

1 óra  

Előzetes tudás 
Mű, alkotó, befogadó, üzenet, hatáskeltés, elbeszélés. 

Műnemek, műfajok, líra, epika, dráma.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlsztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomol-

vasás érzelmi, gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények 

forrása.  

A hétköznapi kommunikációról tanultak alkalmazása a 

szépirodalmi kommunikációra. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, meg-

vitatása révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése.  

Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, 

értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az iro-

dalomtörténet különböző korszakaiban keletkezett mű-

vek között. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasás fontossága. 

A szépirodalmi kommunikáció  

Az epikus közlés. Irodalom és 

önismeret összefüggése.  

A dráma műnemének jellemzői  

Az intertextualitás 

 

A tanuló  

 elgondolkodik olvasási 

szokásain, felismer és megfogal-

maz összefüggéseket az irodalom 

és az élet, valamint az irodalom 

és a gondolkodás kapcsolatáról; 

 ismereteit alkalmazza a 

szépirodalmi kommunikációra; 

 megismer irodalmi alap-

formákat, pontosítja ismereteit 

Nyelvtan, informati-

ka: a kommunikáció 

Dráma és tánc: szín-

padi játék 



műnemekről és műfajokról;  

 elemzi a történetmesélés 

formáit, az elbeszélői nézőponto-

kat és a narratív struktúra szere-

pét; 

 felismeri az irodalmi szö-

vegek egymásra hatását (intertex-

tualitás). 

Kulcsfogalmak 

Feladó, befogadó, fikció, narrá-

ció, olvasat, epikus közlés, 

műnem, monologikus szöveg, 

fabula, szüzsé, líra, versszituáció, 

beszédhelyzet, dráma, dialógus, 

monológ, akció, dikció, szerzői 

utasítás, intertextualitás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika 

és líra 

Órakeret 

10 óra   

 

Előzetes tudás 

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, 

elégia, epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás. 

Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A 

kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek típu-

sai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák meg-

ismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén 

az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség 

építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, értel-

mezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai 

kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban; 

történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia 

(részletek). 

Egy szemelvény a görög lírából 

(pl. Anakreón, Szapphó) 

A szerzőkhöz, illetve hősökhöz 

kapcsolódó toposzok. 

Irodalmi alapformák, történetek 

és motívumok hatása, továbbélé-

se többféle értelmezésben az 

európai és a magyar irodalom-

ban, képzőművészetben, filmen. 

A tanuló  

 felismer és azonosít alap-

vető emberi magatartásformákat 

mitológiai történetekben és epo-

szokban 

 megismer irodalmi alap-

formákat, műfajokat és motívu-

mokat;  

 elemzi a történetmesélés 

formáit, az elbeszélői nézőpon-

tokat és a narratív struktúra sze-

repét; 

 felismeri a görög kultúra 

máig tartó hatását: pl. archetipi-

kus helyzetek, mitológiai és iro-

dalmi adaptációk, intertextuali-

Vizuális kultúra: az 

antik-görög művészet 

néhány alkotása; illuszt-

rációk és irodalmi mű-

vek párhuzamai, későb-

bi korok témafeldolgo-

zásai. 

Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: az antik világ nagy 

szónokai, történetírói. 

Matematika; fizika: 

tudománytörténet; az 

antik világ tudomá-



tás; mai magyar szókincs. nyosságának öröksége. 

Filozófia: antik filozó-

fusok, filozófiai irány-

zatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi kon-

venciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epig-

ramma, himnusz, hexameter, archetípus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

Órakeret 

6 óra   

 

Előzetes tudás 
Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jele-

net, konfliktus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésé-

nek képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az antik görög színház jellem-

zői. 

Drámai előadások (tragédia és 

komédia), versenyjátékok. 

Szophoklész: Antigoné és az 

Oidipusz király. 

Az antik dráma hatása a dráma-

történetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus mű ol-

vasására, befogadására, értelme-

zésére, egy drámarészlet előadá-

sára;   

 felismer különféle maga-

tartásformákat, konfliktusokat, 

értékeket és hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek 

elemzésével, értékelésével fejlő-

dik erkölcsi érzéke; 

 pontosítja a katarzis fo-

galmát; felismeri, hogy a befo-

gadóra tett hatások változatosak; 

 képes a műről szóló vé-

lemények kritikus befogadására.  

Vizuális kultúra; Törté-

nelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

görög és római színház-

építészet.  

Földrajz: egy-két 

fennmaradt antik szín-

ház topológiája. 

Etika; filozófia: Arisz-

totelész Poétikájának 

néhány alapvetése. 

Dráma és tánc: szín-

házművészet, színház-

történet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – antik római irodalom 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, idő-

mértékes verselés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessé-

ge, azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 

Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. Ha-

tásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 

hagyományaival, kódjaival. 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a római lírából és 

epikából, Horatius és Vergilius 

művei, továbbá például Catullus, 

Ovidius, Phaedrus – művek vagy 

részletek. 

A római irodalom műfajainak, 

témáinak, motívumainak hatása, 

továbbélése. 

A tanuló 

 azonosít, értékel emberi 

magatartásformákat a művek, 

illetve a szerzők portréi alapján; 

véleményezi a horatiusi életel-

vek érvényességét;  

 megismer irodalmi műfa-

jokat, versformákat; 

 értelmezi a görög és ró-

mai kultúra viszonyát; 

 felismeri a római kultúra 

máig tartó hatását (mitológiai és 

irodalmi adaptációk, intertextua-

litás; Catullus / Horatius noster; 

latinizmusok a mai magyar szó-

kincsben). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; Földrajz: az antik 

római kultúra topoló-

giája. 

Vizuális kultúra: kora-

beli művek és későbbi 

feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

történet, toposz. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – Biblia 

Órakeret 

23 óra  

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai élet-

helyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, be-

fogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények az Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörténet, Káin és 

Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 

József története, Mózes és a tíz-

parancsolat, próféták, Jónás 

története, zsoltárok). 

Szemelvények az Újszövetség-

ből (pl. Máté evangéliuma; pél-

dabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az 

irgalmas szamaritánus; a passió, 

Pál apostol „szeretethimnusza”; 

az Apokalipszis egy részlete). 

A bibliai hagyomány továbbélé-

se az európai és a magyar szóbe-

li és írásos kultúrában (pl. szó-

kincsben, szólásokban, témák-

ban, motívumokban). 

A tanuló 

 megismer/felismer bibli-

ai élethelyzeteket, magatartás-

formákat, témákat, motívumo-

kat; 

 tudja néhány közkeletű 

bibliai szólás, állandósult kifeje-

zés eredetét és jelentését; 

 ismeri a Bibliához kap-

csolódó ünnepek, hagyományok 

(karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tartal-

mát; 

 tudatosítja a bibliai motí-

vumok, témák, műfajok tovább-

élését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó 

hatását az európai irodalomra és 

művészetre (zene, képzőművé-

szet, film; dramatikus hagyo-

mány; parafrázisok, adaptációk 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a Biblia hatása 

más művészeti ágakra; 

különböző korok bibliai 

témafeldolgozásai, kü-

lönféle művészeti ágak 

példáival. 



többféle művészeti ágból).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörté-

net, zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. század-

ban (középkor) 

Órakeret 

12 óra  

 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyománya-

ival, kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás prob-

lémáinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak koordinátái) megérte-

tése, érzékenyítés a középkori irodalom sajátosságaira, műfajok, vi-

lágkép, értékrend, néhány alkotás befogadásának támogatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 4–14. századi 

európai irodalomból, példák, 

jellemző rövid részletek a külön-

féle irodalomtípusokra,  

pl. himnuszköltészet,  

vallomás, legendák; hősi ének,  

trubadúr- és lovagi költé-

szet,vágánsdalok.  

Dante: Isteni színjáték (részletek 

a Pokolból). 

Villon művei (pl. egy-két részlet 

a Nagy testamentumból, 15. sz.). 

A tanuló 

 megérti a történelmi és 

művelődéstörténeti korszakolás 

problémáit (ókor- középkor- 

reneszánsz fogalmak koordiná-

tái; 

 megismerkedik a közép-

kori irodalom jellegével az óke-

resztény és középkori szakasz-

ban; a vallásos és világi iroda-

lom együtthatásával; 

 felismeri az antikvitás 

hatását a középkorra (pl. Vergi-

lius-Dante);  

 néhány szemelvény alap-

ján értékeli Dante és Villon 

életművének jelentőségét. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a középkori építé-

szet, képzőművészet, 

zene néhány alkotása.  

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Villon-

fordításokról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költé-

szet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, bal-

ladaforma, refrén. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. század-

ban (reneszánsz) 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, no-

vella, reneszánsz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi élet-

ben. A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói ma-

gatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejleszté-

se. 



Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak tuda-

tosítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella, szonettforma, 

versciklus). 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 14–16. századi 

európai reneszánsz irodalomból.  

Az itáliai kora reneszánsz iroda-

lomból:  

Petrarca: Daloskönyv (egy-két 

szonett), 

Boccaccio: Dekameron (novel-

lák).  

A tanuló 

 tudatosítja a legfontosabb 

reneszánsz eszményeket, értéke-

ket, tárgyakat, témákat;   

 Petrarca és Boccaccio 

néhány műve alapján megismer-

kedik a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival (kettős-

ségek: tudós humanizmus és 

személyes élményanyag, illetve 

a szórakoztatás szándéka);  

 pontosítja ismereteit mű-

elemzés alapján a novella műfa-

járól; felismeri a szonettformát. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz épí-

tészet, képzőművészet, 

zene néhány alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, korstílus, stílusirányzat, humanizmus, humanista, novella, 

szonett  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékeny-

séggel 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 

váratlan helyzetek kezelése. 

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel 

történő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak 

vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Néhány sajátos színjátéktípus a 

10–16. században (a középkor és 

reneszánsz vallásos és világi 

előadási formái). Rögtönzés cse-

lekményváz alapján. 

A tanuló 

 részt vesz a témakörhöz 

kapcsolódó drámajáték előkészí-

tésében és előadásában;  

 képes rögtönzésre (cse-

lekményváz és adott állandó 

típusok alapján);  

 megismer néhányat az 

európai színjátszás máig élő ha-

gyományaiból;  

 felismeri az előadásmó-

dok és színpadformák sokféle-

ségét a középkori játéktípusok-

ban. 

Dráma és tánc: dráma 

és színháztörténet, já-

téktípusok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Commedia dell’arte, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, állan-

dó típusok, színpadformák. 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás 
Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, 

legenda, himnusz.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékei-

nek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség 

szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. Művelő-

déstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

Középkori írásbeliség, műfajok, 

nyelvemlékek.  

Halotti beszéd és könyörgés; 

Ómagyar Mária-siralom. 

 

A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű 

kultúra legkorábbi írásos emlékeit 

(kötelező művek: HB; ÓMS); 

 megismeri a középkori 

írásbeliség sajátosságait;   

 tudatosítja a nyelvemlékek 

szerepét, jelentőségét és tovább-

élésüket későbbi korokban (l. 

„Halotti beszéd”-ek) 

Történelem és állam-

polgári ismeretek: a 

könyvnyomtatás tör-

ténetéről; könyvtártör-

ténet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Janus Pannonius portréja 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.  

Humanizmus, humanista. Pannónia dicsérete  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány 

fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módo-

kat felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehető-

ségei. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 

változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Janus Pannonius lírája, jellemző 

témái (pl. öntudat, békevágy, 

betegség).  

Epigrammák és elégiák (pl. Egy 

dunántúli mandulafáról, Búcsú 

Váradtól, Saját lelkéhez). 

A tanuló  

 megismeri egy humanista 

alkotó portréját, költői és emberi 

szerepvállalását; személyes él-

ményanyagának költészetformá-

ló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az 

életmű néhány fontos témáját, a 

lírai alany magatartását (pl. köl-

tői öntudat, művészi becsvágy, 

búcsúzás, betegség, katonásko-

dás, test és lélek);  

 megismeri néhány foga-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a 15. sz. kulturális 

élete Magyarországon. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz kul-

túra Magyarországon. 



lom változó jelentését (pl. elégia, 

epigramma);  

 elemzési minimuma: 

Pannónia dicsérete és Janus 

Pannonius még egy műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Balassi Bálint portréja 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, mo-

tívum. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek felis-

merése. A szövegvers és dallamra írott énekvers megkülönböztetésé-

nek kérdései. Életformák találkozásai, értelmezései: végvári élet, költő 

lét. 

Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 

énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallam-

vers, szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetíté-

se. Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhang-

súlyos formák ritmizálása, a Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Balassi Bálint lírája; költői tuda-

tosság; az életmű néhány temati-

kus és formai jellemzője. 

Egy katonaének (kompozíció, 

értékrend). 

Legalább további két mű értel-

mezése (szerelmi tematika, pl. 

Júlia-vers / Célia-vers; istenes 

tematika, zsoltárparafrázis vagy 

könyörgésvers, pl. Adj már 

csendességet) 

Megformáltság, szerkezet (pl. 

aranymetszés, hárompillérű 

kompozíció). 

A tanuló  

 megismeri az alkotó köl-

tői portréját és magatartását (az 

életmű 3-4 darabja nyomán); 

 tudatosítja az életmű 

megközelítési problémáit (kötet-

kompozíció; kéziratos énekes-

könyv; különféle felfogások: 

kompozíció / tematika); 

 megkülönbözteti a dal-

lamvers és szövegvers fogalmát; 

 tud ritmizálni ütemhang-

súlyos formákat, felismeri a Ba-

lassi-strófát;  

 elemzési minimuma: Egy 

katonaének és még egy-két mű.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a 16. sz. kulturális 

élete Magyarországon. 

Vizuális kultúra: a rene-

szánsz kultúra Magya-

rországon; az aranymet-

szés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötetkompozíció, versciklus, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos 

verselés, rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

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

században és Shakespeare 

Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás 
A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. A szere-

tetteljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének módjai. 

A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.  



A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése (Shakes-

peare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és dráma 

jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, a 

dráma létformájának, a dramaturgiai jellemzőknek a megértetése drá-

majátékkal. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének 

megbeszélése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, mű-

vészetének mai hatására. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az angol színház a 16–17. szá-

zadban (színház, előadás és dra-

maturgia összekapcsolódása). 

Shakespeare drámái (Hamlet, 

Romeo és Júlia, más választott 

mű).  

A tanuló 

 ismer néhány Shakespea-

re-témát, szállóigét; 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök jel-

lemzésére, magatartásuk, konf-

liktusaik értékelésére; 

 megérti a befogadói elvá-

rások (korabeli közönség) és a 

dramaturgia összefüggését; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és előadásában;  

 felismeri a dráma másik 

létformáját (aktuális színházi 

előadások, rendezői értelmezé-

sek hatásával); értékeli az újra-

fordítások, filmes feldolgozások 

szerepét;   

 lehetőség szerint megte-

kint egy színházi előadást (vagy 

felvételét); 

 műismereti minimuma: 

egy Shakespeare-dráma elemző 

feldolgozása és memoriter: egy 

monológ/részlete; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények kritikus 

befogadására; egy szóbeli érett-

ségi témakör anyagának összeál-

lítására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére.   

Vizuális kultúra; Ének-

zene; Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: il-

lusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-művekből. 

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet, színpadi hatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

verse. 

 

10. évfolyam, középszint 

Tematikai egység címe Órakeret 



Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17.század) 

2 óra 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 

6 óra 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 6 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 8 óra 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 

Mihály, Berzsenyi Dániel 

20 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felé-

ben (romantika, romantika és realizmus) 

14 óra 

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 6 óra 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Köl-

csey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

17 óra 

Életmű – Petőfi Sándor 12 óra 

Látásmód – Jókai Mór 8 óra 

Gyakorlás, ismétlés, rendszerezés, számonkérés 9 óra 

Az összes óraszám 108 óra  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klassziciz-

mus (16–17. század) 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílus-

irányzat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz és a 

barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosításá-

ra, megnevezésére.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A reneszánsz kései szakasza 

(manierizmus). 

Szemelvény a korszakból: Cer-

vantes: Don Quijote (részlet). 

Barokk és klasszicizmus a 17. 

században (háttér, tematika, stí-

lus- és formajegyek). 

Szemelvényrészletek az irányza-

tokról, szerzőkről, művekről.  

A tanuló  

 ismeri a fogalomhaszná-

lati problémákat (művelődéstör-

téneti korszak, korstílus, stílus-

irányzat); 

 tisztában van irányzatok 

egymás mellett élésével; 

 meg tudja különböztetni 

a reneszánsz / barokk / klasszi-

cizmus alapvető formai és stílus-

jegyeit, ismeri ezek esztétikai 

hátterét;  

  műismereti minimuma: 

Cervantes: Don Quijote (részlet). 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: az irányzatokhoz 

kapcsolódó, jellemző 

alkotások formajegyei 

(minden művészeti ág-

ból).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barokk  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista szín-

ház (17. század) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 



Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélé-

se. Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és változatai-

nak megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. Műelemző ké-

pesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök jellemzése, 

magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, illetve szín-

házi előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A klasszicizmus elvárásai. Tra-

gédia és komédia. 

A francia színház a 17. század-

ban (színház, előadás és drama-

turgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más 

műve). A komikum megjelenési 

formái. 

A tanuló 

 felismeri a klasszicista 

normatív esztétika sajátosságait 

(műfaji hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a drama-

turgia összefüggését;  

 megérti a komikum mű-

fajformáló minőségét és változa-

tait (helyzet- és jellemkomi-

kum); 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök jel-

lemzésére, magatartásuk, konf-

liktusaik értékelésére; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és előadásában;  

 lehetőség szerint megte-

kint egy színházi előadást (vagy 

felvételét);   

 műismereti minimuma: 

egy Molière-mű elemző feldol-

gozása és memoriter: egy rész-

let; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények kritikus 

befogadására; egy szóbeli érett-

ségi témakör anyagának összeál-

lítására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére.  

Dráma és tánc: színház-

történet, a színpadi kí-

sérő zene, a koreográ-

fia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, , hármas egység, mértéktartás, helyzet-

komikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, 

rezonőr, klasszicizmus, farce. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 

való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 

Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus- és formaérzék fejlesztése: 

a barokk formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai 

megoldások összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben 

és más művészeti ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó sze-

repének bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének 

támogatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar barokk irodalom.  

Szemelvény: Pázmány Péter 

értekező prózájából (hitvita, pré-

dikáció). 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszede-

lem (részletek); a barokk eposz 

(szerkezet; koncepció; ember-

eszmény /a főhős mint Krisztus 

katonája; értékrend). 

A tanuló  

 felismeri a barokk forma-

jegyeit az irodalmi művekben és 

más művészeti ágakban is, össz-

hangban az irodalommal;  

 megismeri világkép és 

műfajok, poétikai / retorikai meg-

oldások összefüggését;   

 tisztában van az eposzi 

kellékek hagyományozódásával, 

az antik és barokk eposzok kü-

lönbségével (koncepció, szerke-

zet, értékrend, embereszmény); 

  műismereti minimuma: 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részlete). 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a barokk 

formajegyei a festé-

szetben, építészetben, 

a zenében.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

körmondat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzetek-

nek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esz-

tétikai ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 

szabadság eszményének különböző megközelítései. Összehasonlítás 

és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és 

stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések meg-

világítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás irodalmának 

jellemző műfajai és stílusirány-

zatai: klasszicizmus, szentimen-

talizmus (érzékenység), rokokó.   

Művek, szemelvények az angol, 

francia és német irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 

Voltaire, Rousseau; Goethe, 

A tanuló  

 megkülönbözteti az esz-

metörténeti korszak, filozófiai 

irányzat és stílusirányzat kategó-

riáit;  

 megismeri a bölcseleti 

háttér és a stílusirányzat, műfaj, 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: klasszicizmus, 

rokokó más művészeti 

ágakban; megzenésített 

irodalmi művek (pl. 

Goethe, Schiller alkotá-

sai). 

Történelem, társadalmi 



Schiller különféle műfajú alko-

tásaiból.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismere-

tek. 

tematika néhány összefüggését, 

az egyes irányzatok jellemző 

tendenciáit, irodalmi műfajait, 

máig ható kérdésfeltevéseit az 

európai irodalmakból vett egyes 

szemelvények alapján;  

 választható beszámolót 

készíthet olvasmányélménye 

vagy látott színházi élménye 

alapján (pl. Defoe, Jane Austen, 

Schiller művei);  

 műismereti minimuma: 

Swift, Voltaire, Goethe egy-egy 

művének /részletének ismerete. 

és állampolgári ismere-

tek; Filozófia; Etika: a 

felvilágosodás korának 

bölcselete; értekezések 

a kor szerzőitől. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hang-

nem).   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

20 óra  

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 

jellemzője. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség 

problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvé-

sek megbecsülése. 

A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezé-

sek gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágoso-

dás időszakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának megismer-

tetése; a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felis-

mertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jelle-

gével.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 18. század irodalma a felvilá-

gosodás előtt  

(a kuruc költészethez kapcsoló-

dó irodalmi formák; Mikes Ke-

lemen: Törökországi levelek 

részlete). 

A felvilágosodás korának iro-

dalma.  

Művelődési programok. Besse-

nyei György értekező prózai 

művének részlete (pl. Magyar-

ság). 

Alkotói csoportok, irodalmi 

A tanuló 

 ismeri a magyar nyelv 

ügyében született legfontosabb 

programok, értekezések gondo-

latait; Kazinczy tevékenységét; 

a magyar felvilágosodás idő-

szakának, irodalmi életének 

néhány sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási 

mozgalom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai 

és Berzsenyi életművének jel-

legével, az alkotók helyével, 

Vizuális kultúra; ének-

zene: stílusirányzatok 

egymásmellettisége a 18. 

században.  

Földrajz: a témakörhöz, 

az alkotókhoz kapcsoló-

dó topológia.   



központok, sajátos életutak (pl. 

Batsányi János, Kármán József). 

Kazinczy Ferenc irodalomszer-

vező tevékenysége és írói mun-

kássága (legalább egy epigram-

mája). 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; 

életművének műfaji, formai és 

stiláris sokszínűsége A Remény-

hez, A tihanyi Ekhóhoz és  még 

legalább egy mű (pl. Az estve, 

Tartózkodó kérelem, A Magá-

nossághoz) alapján. 

Berzsenyi Dániel portréja; jel-

lemző műfajok, témák, életérzé-

sek költészetében. A közelítő tél, 

A magyarokhoz I. és legalább 

még egy mű (pl. Levéltöredék 

barátnémhoz, Osztályrészem) 

értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, 

továbbélése a későbbi magyar 

költészetben.  

szerepével a magyar irodalom 

történetében; felismer jellemző 

stílusirányzatokat, műfajokat, 

verstípusokat és versformákat;  

 műismereti minimuma: 

Mikes Kelemen: Törökországi 

levelek (részlet), Kazinczy Fe-

renc egy epigrammája; Besse-

nyei György egy értekező pró-

zai részlete; Csokonai Vitéz 

Mihály: A Reményhez; A tiha-

nyi Ekhóhoz és egy mű; Ber-

zsenyi Dániel: A közelítő tél, A 

magyarokhoz I. és egy mű.  

 Csokonai és Berzsenyi 

kapcsán alkalmassá válik lega-

lább 3-4 alkotásuk és a műveik-

ről szóló vélemények, elemzé-

sek értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösz-

szegzés, időszembesítő verstípus.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 

14 óra  

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság vi-

szonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei 

és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a 

stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. 

Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képessé-

gek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A romantika irodalmának jel-

lemzői (esztétikai elvek, művé-

szi szabadság, stílus- és forma-

jegyek; ironikus látásmód, gro-

teszk minőség).  

Új műfajok, formák (pl. törté-

nelmi regény, bűnügyi történet, 

drámai költemény, verses re-

gény). 

Társadalmi típusok (felesleges 

A tanuló  

 felismeri az életművek 

egymásmellettiségét az 1830-as 

években (klasszika, romantika, 

realizmus tendenciái, l. Goet-

he/Hugo/Stendhal, Balzac) és a 

romantika korstílus-jellegét, je-

lentőségét; a romantika és a kriti-

kus, realista szemlélet együttha-

tását;   

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a romantika 

művészete.  

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a ro-

mantika, romantikus 

mai médiaértelmezése.  



és karrierista hősök, hivatalno-

kok) megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű 

művekben. 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 

Victor Hugo, E. T. A. Hoff-

mann, Puskin vagy mások alko-

tásaiból; illetve Balzac, Stend-

hal, Gogol műveiből. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismere-

tek.  

 megismeri az irodalmi 

liberalizmus szerepét és hatását 

az esztétikára (új műfaji változa-

tok; stiláris és hangnemi össze-

tettség, irónia és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Ke-

ats, Poe, V. Hugo, E. T. A. 

Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol egy-egy művé-

nek / részletének ismerete; 

 képes egy válasz-

tott/kijelölt epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző bemutatására 

a közös értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót 

készíthet egyéni olvasmányélmé-

nye alapján a korszak műveiből;  

 alkalmassá válik a kor-

szakról, a szerzőkről, művekről 

szóló vélemények kritikus befo-

gadására, egy lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 

Órakeret 

6 óra  

Előzetes tudás 
Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus 

hős összeomlása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemze-

ti dráma” mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelé-

se. 

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (prob-

lematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). Ér-

velő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Katona József: Bánk bán – sok 

szempontú műértelmezés. Pl.  

 magánéleti és közéleti 

konfliktus, alapkérdések;  

 a szereplők körei, Bánk 

összeomlása; a címszereplő 

megítélésének változatai; 

 felépítés, szerkezeti 

megoldások (az V. felvonás sze-

repe).   

A tanuló 

 ismeri a magyar színház 

történetének néhány sajátossá-

gát (az állandó magyar színház 

hiányát, törekvéseket a létreho-

zására);   

 képes elemezni nemzeti 

tragédiánk sajátosságait (prob-

lematika, drámai szerkezet és 

nyelv, sajátos lezárás, „megol-

Ének-zene: 

operafeldolgozás. 



dás) 

 megismer néhány állás-

pontot a műértelmezéshez;  

 lehetőség szerint meg-

tekint egy színházi előadást 

(vagy felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt;  

 műismereti minimuma: 

a tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és memo-

riter: részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus befo-

gadására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállítá-

sára és az abban megjelölt fela-

dat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

17 óra  

Előzetes tudás 
Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 

Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt ; Vörösmarty Mihály: Szózat  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelve-

tések szellemi hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és 

ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti 

sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti roman-

tika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének 

felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értel-

mezésének elősegítése, jelentőségük megértése, elfogadása. A kreati-

vitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar irodalmi élet a 19. szá-

zad első felében; orgánumok, 

folyóiratok, alkotói csoportok. A 

reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

  

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 

közéleti szerep, egyéni és közös-

ségi sors. Hymnus és még egy 

lírai alkotása (pl. Elfojtódás; 

Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; 

Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti 

hagyományok és / vagy a 

Parainesis részlete). 

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom 

néhány sajátosságát a 19. század 

első felében;  

 felismeri a reformkor-

nemzeti romantika-népiesség fo-

galmak tartalmát, szerepét és je-

lentőségét; 

 tisztában van Kölcsey és 

Vörösmarty életművének jellegé-

vel, az alkotók helyével, szerepé-

vel a magyar irodalom történeté-

ben;  

 műismereti minimuma: 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a magyar 

romantika más művé-

szeti ágakban.  

Földrajz: az alkotók-

hoz kapcsolódó topo-

lógia. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a reformko-

ri művelődés és társa-

dalmi élet. 



Vörösmarty Mihály portréja. 

Romantikus világlátás, tematika 

és képalkotás lírában és drámá-

ban a Szózat; Előszó és még egy-

két lírai alkotás (pl. Késő vágy; 

Gondolatok a könyvtárban; Az 

emberek, A vén cigány) alapján, 

illetve a Csongor és Tünde ér-

telmezésével (pl. alapkérdések, 

értékszerkezet, motívumok, mű-

faji sajátosságok: mesejá-

ték/drámai költemény).  

Kölcsey: Hymnus, Huszt és még 

egy lírai mű, egy értekező prózai 

részlet; Vörösmarty: Szózat, Elő-

szó és még egy-két lírai mű, va-

lamint a Csongor és Tünde; me-

moriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty 

kapcsán alkalmassá válik legalább 

négy alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések ér-

telmezésére; egy-egy szóbeli té-

makör kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romanti-

kus irónia, drámai költemény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

12 óra  

Előzetes tudás 

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, 

életkép, episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi élet-

útjáról, műveiről.  

Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és 

más lírai alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témái-

nak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülön-

böztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartás) és jellem-

ző alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; 

romantika és népiesség.   

Témák (pl. szerelem, táj, ars 

poetica), versciklusok; lírai 

műfajok és líratípusok (pl. 

dalok, helyzetdalok, ódák, 

elégiák, rapszódiák; tájlíra, 

forradalmi látomásvers) és 

versformák változatossága;  

A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra 

csendes…; Szeptember végén, 

és még legalább három-négy 

lírai alkotás elemző feldolgo-

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Petőfi helyét, szerepét a 

magyar irodalom történetében; költé-

szetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus 

korstílus és a népiesség stílustenden-

ciájának együtthatásával;  

 műelemzések során megisme-

ri Petőfi jellemző témáit, műfajait, 

poétikai megoldásait, versformáit; 

megkülönbözteti jellemző hangneme-

it (pl. humor és irónia);  

 képes önálló műértelmezés 

megfogalmazására;   

 műismereti minimuma: Az 

Alföld; Nemzeti dal ; János vitéz; A 

puszta, télen; A XIX. század költői; 

Hon és népismeret: 

Petőfi emlékhelyek. 

Földrajz: Petőfi életút-

jának topológiája. 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a romanti-

ka művészete, Petőfi 

művek feldolgozásai 

(hangoskönyv, szín-

ház, rajzfilm, dal). 



zása.  

Verses epika (pl. A helység 

kalapácsa mint eposzparódia; 

és/vagy Az apostol. 

Utalás egy-egy téma, motí-

vum, poétikai jellemző kor-

társ irodalmi megjelenítésére; 

az evokáció, az intertextuali-

tás néhány példája. 

Európa csendes, újra csendes…; 

Szeptember végén és még három-

négy mű és memoriterek;  

 képessé válik Petőfi életmű-

vének bemutatására (legalább 10–12 

lírai és 1–2 verses epikai alkotás 

alapján); a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésére, kriti-

kus befogadására; egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomás-

költészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, hero-

izmus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdo-

ta, anekdotikusság.  

A kőszívű ember fiai vagy más regénye.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-

közösségi problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktu-

sai. 

Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszél-

getés, vita a korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak 

különbségéről, a különbség megértése. A befogadói horizont tágítása: 

Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus ábrázolásmód sajátos-

ságai és a romantikus regény jellemző műfaji változatai. Felkészítés 

egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló véleménykifejtésre. A 

történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jókai alkotásainak jellemzői, 

műfaji változatok az életművé-

ben;  

regényírói művészetének sajá-

tosságai a romantikus prózaepi-

ka jegyében.  

Jókai Mór: Az arany ember 

(esetleg más regényének) elem-

ző értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel,  

pl.: a romantika megjelenési 

formái; műfaji változat; szerke-

zet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák; hangnemi és mo-

tivikus összetettség. 

Problematika (az adott műhöz 

A tanuló 

 tisztában van a korabeli 

és a mai olvasóközönség befo-

gadói elvárásainak különbségé-

vel;  

 ismeri Jókai helyét a ma-

gyar regényirodalom történeté-

ben, alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságait és a 

romantikus regény jellemző mű-

faji változatait;  

 képes egy regény sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére;    

 műismereti minimuma: 

egy regénye: Az arany ember 

Hon és népismeret; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; vizuális kultúra; 

ének-zene: a romantika 

művészete. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Jókai-

művek filmes feldolgo-

zásai.  

Földrajz: a regény/ek 

topológiája. 



pl. természet és civilizáció, bűn 

és büntetés, kettős jellem).  

(vagy más, pl. Egy magyar ná-

bob, Fekete gyémántok)  

 egy regényelemzés kap-

csán képes önálló szóbeli tétel 

keretében egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anek-

dota. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. infor-

matikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Ké-

pes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelme-

sen tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tö-

megkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, gram-

matikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázla-

tot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véle-

ményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes szövegek 

kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e ké-

pesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja 

ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített 

értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 

ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 

egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 

fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 

és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tu-

datos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 

eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlításá-

ra, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művek-

ről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 

bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, 

lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  



Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszkö-

zök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 

10. évfolyam, emelt szint 

Tematikai egység címe Órakeret 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17.század) 

2 óra 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 

8 óra 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 8 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 10 óra 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 

Mihály, Berzsenyi Dániel 

25 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felé-

ben (romantika, romantika és realizmus) 

21 óra 

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 8 óra 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Köl-

csey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

23 óra 

Életmű – Petőfi Sándor 17 óra 

Látásmód – Jókai Mór 8 óra 

Gyakorlás, ismétlés, rendszerezés, számonkérés 14 óra 

Az összes óraszám 144 óra  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klassziciz-

mus (16–17. század) 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílus-

irányzat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz és a 

barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosításá-

ra, megnevezésére.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A reneszánsz kései szakasza 

(manierizmus). 

Szemelvény a korszakból: Cer-

vantes: Don Quijote (részlet). 

Barokk és klasszicizmus a 17. 

században (háttér, tematika, stí-

lus- és formajegyek). 

Szemelvényrészletek az irányza-

tokról, szerzőkről, művekről.  

A tanuló  

 ismeri a fogalomhaszná-

lati problémákat (művelődéstör-

téneti korszak, korstílus, stílus-

irányzat); 

 tisztában van irányzatok 

egymás mellett élésével; 

 meg tudja különböztetni 

a reneszánsz / barokk / klasszi-

cizmus alapvető formai és stílus-

jegyeit, ismeri ezek esztétikai 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: az irányzatokhoz 

kapcsolódó, jellemző 

alkotások formajegyei 

(minden művészeti ág-

ból).  



hátterét;  

  műismereti minimuma: 

Cervantes: Don Quijote (részlet). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barokk  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista szín-

ház (17. század) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélé-

se. Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és változatai-

nak megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. Műelemző ké-

pesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök jellemzése, 

magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, illetve szín-

házi előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A klasszicizmus elvárásai. Tra-

gédia és komédia. 

A francia színház a 17. század-

ban (színház, előadás és drama-

turgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más 

műve). A komikum megjelenési 

formái. 

A tanuló 

 felismeri a klasszicista 

normatív esztétika sajátosságait 

(műfaji hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a drama-

turgia összefüggését;  

 megérti a komikum mű-

fajformáló minőségét és változa-

tait (helyzet- és jellemkomi-

kum); 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök jel-

lemzésére, magatartásuk, konf-

liktusaik értékelésére; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és előadásában;  

 lehetőség szerint megte-

kint egy színházi előadást (vagy 

felvételét);   

 műismereti minimuma: 

egy Molière-mű elemző feldol-

gozása és memoriter: egy rész-

let; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények kritikus 

Dráma és tánc: színház-

történet, a színpadi kí-

sérő zene, a koreográ-

fia. 



befogadására; egy szóbeli érett-

ségi témakör anyagának összeál-

lítására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, , hármas egység, mértéktartás, helyzet-

komikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, 

rezonőr, klasszicizmus, farce. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 

való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 

Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus- és formaérzék fejlesztése: 

a barokk formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai 

megoldások összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben 

és más művészeti ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó sze-

repének bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének 

támogatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar barokk irodalom.  

Szemelvény: Pázmány Péter 

értekező prózájából (hitvita, pré-

dikáció). 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszede-

lem (részletek); a barokk eposz 

(szerkezet; koncepció; ember-

eszmény /a főhős mint Krisztus 

katonája; értékrend). 

A tanuló  

 felismeri a barokk forma-

jegyeit az irodalmi művekben és 

más művészeti ágakban is, össz-

hangban az irodalommal;  

 megismeri világkép és 

műfajok, poétikai / retorikai meg-

oldások összefüggését;   

 tisztában van az eposzi 

kellékek hagyományozódásával, 

az antik és barokk eposzok kü-

lönbségével (koncepció, szerke-

zet, értékrend, embereszmény); 

  műismereti minimuma: 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részlete). 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a barokk 

formajegyei a festé-

szetben, építészetben, 

a zenében.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

körmondat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzetek-

nek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esz-

tétikai ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 

szabadság eszményének különböző megközelítései. Összehasonlítás 



és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és 

stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések meg-

világítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás irodalmának 

jellemző műfajai és stílusirány-

zatai: klasszicizmus, szentimen-

talizmus (érzékenység), rokokó.   

Művek, szemelvények az angol, 

francia és német irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 

Voltaire, Rousseau; Goethe, 

Schiller különféle műfajú alko-

tásaiból.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismere-

tek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az esz-

metörténeti korszak, filozófiai 

irányzat és stílusirányzat kategó-

riáit;  

 megismeri a bölcseleti 

háttér és a stílusirányzat, műfaj, 

tematika néhány összefüggését, 

az egyes irányzatok jellemző 

tendenciáit, irodalmi műfajait, 

máig ható kérdésfeltevéseit az 

európai irodalmakból vett egyes 

szemelvények alapján;  

 választható beszámolót 

készíthet olvasmányélménye 

vagy látott színházi élménye 

alapján (pl. Defoe, Jane Austen, 

Schiller művei);  

 műismereti minimuma: 

Swift, Voltaire, Goethe egy-egy 

művének /részletének ismerete. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: klasszicizmus, 

rokokó más művészeti 

ágakban; megzenésített 

irodalmi művek (pl. 

Goethe, Schiller alkotá-

sai). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; Filozófia; Etika: a 

felvilágosodás korának 

bölcselete; értekezések 

a kor szerzőitől. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hang-

nem).   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

25 óra  

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 

jellemzője. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség 

problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvé-

sek megbecsülése. 

A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezé-

sek gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágoso-

dás időszakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának megismer-

tetése; a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felis-

mertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jelle-

gével.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 18. század irodalma a felvilá-

gosodás előtt  

A tanuló 

 ismeri a magyar nyelv 

Vizuális kultúra; ének-

zene: stílusirányzatok 



(a kuruc költészethez kapcsoló-

dó irodalmi formák; Mikes Ke-

lemen: Törökországi levelek 

részlete). 

A felvilágosodás korának iro-

dalma.  

Művelődési programok. Besse-

nyei György értekező prózai 

művének részlete (pl. Magyar-

ság). 

Alkotói csoportok, irodalmi 

központok, sajátos életutak (pl. 

Batsányi János, Kármán József). 

Kazinczy Ferenc irodalomszer-

vező tevékenysége és írói mun-

kássága (legalább egy epigram-

mája). 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; 

életművének műfaji, formai és 

stiláris sokszínűsége A Remény-

hez, A tihanyi Ekhóhoz és  még 

legalább egy mű (pl. Az estve, 

Tartózkodó kérelem, A Magá-

nossághoz) alapján. 

Berzsenyi Dániel portréja; jel-

lemző műfajok, témák, életérzé-

sek költészetében. A közelítő tél, 

A magyarokhoz I. és legalább 

még egy mű (pl. Levéltöredék 

barátnémhoz, Osztályrészem) 

értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, 

továbbélése a későbbi magyar 

költészetben.  

ügyében született legfontosabb 

programok, értekezések gondo-

latait; Kazinczy tevékenységét; 

a magyar felvilágosodás idő-

szakának, irodalmi életének 

néhány sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási 

mozgalom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai 

és Berzsenyi életművének jel-

legével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében; felismer jellemző 

stílusirányzatokat, műfajokat, 

verstípusokat és versformákat;  

 műismereti minimuma: 

Mikes Kelemen: Törökországi 

levelek (részlet), Kazinczy Fe-

renc egy epigrammája; Besse-

nyei György egy értekező pró-

zai részlete; Csokonai Vitéz 

Mihály: A Reményhez; A tiha-

nyi Ekhóhoz és egy mű; Ber-

zsenyi Dániel: A közelítő tél, A 

magyarokhoz I. és egy mű.  

 Csokonai és Berzsenyi 

kapcsán alkalmassá válik lega-

lább 3-4 alkotásuk és a műveik-

ről szóló vélemények, elemzé-

sek értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

egymásmellettisége a 18. 

században.  

Földrajz: a témakörhöz, 

az alkotókhoz kapcsoló-

dó topológia.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösz-

szegzés, időszembesítő verstípus.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 

21 óra  

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság vi-

szonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei 

és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a 

stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. 

Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képessé-

gek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A romantika irodalmának jel-

lemzői (esztétikai elvek, művé-

szi szabadság, stílus- és forma-

jegyek; ironikus látásmód, gro-

teszk minőség).  

Új műfajok, formák (pl. törté-

nelmi regény, bűnügyi történet, 

drámai költemény, verses re-

gény). 

Társadalmi típusok (felesleges 

és karrierista hősök, hivatalno-

kok) megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű 

művekben. 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 

Victor Hugo, E. T. A. Hoff-

mann, Puskin vagy mások alko-

tásaiból; illetve Balzac, Stend-

hal, Gogol műveiből. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismere-

tek.  

A tanuló  

 felismeri az életművek 

egymásmellettiségét az 1830-as 

években (klasszika, romantika, 

realizmus tendenciái, l. Goet-

he/Hugo/Stendhal, Balzac) és a 

romantika korstílus-jellegét, je-

lentőségét; a romantika és a kriti-

kus, realista szemlélet együttha-

tását;   

 megismeri az irodalmi 

liberalizmus szerepét és hatását 

az esztétikára (új műfaji változa-

tok; stiláris és hangnemi össze-

tettség, irónia és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Ke-

ats, Poe, V. Hugo, E. T. A. 

Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol egy-egy művé-

nek / részletének ismerete; 

 képes egy válasz-

tott/kijelölt epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző bemutatására 

a közös értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót 

készíthet egyéni olvasmányélmé-

nye alapján a korszak műveiből;  

 alkalmassá válik a kor-

szakról, a szerzőkről, művekről 

szóló vélemények kritikus befo-

gadására, egy lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a romantika 

művészete.  

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a ro-

mantika, romantikus 

mai médiaértelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás 
Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus 

hős összeomlása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemze-

ti dráma” mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelé-

se. 

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (prob-

lematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). Ér-

velő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése. 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Katona József: Bánk bán – sok 

szempontú műértelmezés. Pl.  

 magánéleti és közéleti 

konfliktus, alapkérdések;  

 a szereplők körei, Bánk 

összeomlása; a címszereplő 

megítélésének változatai; 

 felépítés, szerkezeti 

megoldások (az V. felvonás sze-

repe).   

A tanuló 

 ismeri a magyar színház 

történetének néhány sajátossá-

gát (az állandó magyar színház 

hiányát, törekvéseket a létreho-

zására);   

 képes elemezni nemzeti 

tragédiánk sajátosságait (prob-

lematika, drámai szerkezet és 

nyelv, sajátos lezárás, „megol-

dás) 

 megismer néhány állás-

pontot a műértelmezéshez;  

 lehetőség szerint meg-

tekint egy színházi előadást 

(vagy felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt;  

 műismereti minimuma: 

a tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és memo-

riter: részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus befo-

gadására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállítá-

sára és az abban megjelölt fela-

dat kifejtésére. 

Ének-zene: 

operafeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

23 óra  

Előzetes tudás 
Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 

Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt ; Vörösmarty Mihály: Szózat  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelve-

tések szellemi hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és 

ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti 

sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti roman-

tika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének 

felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értel-

mezésének elősegítése, jelentőségük megértése, elfogadása. A kreati-

vitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar irodalmi élet a 19. szá-

zad első felében; orgánumok, 

folyóiratok, alkotói csoportok. A 

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom 

néhány sajátosságát a 19. század 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a magyar 

romantika más művé-



reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

  

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 

közéleti szerep, egyéni és közös-

ségi sors. Hymnus és még egy 

lírai alkotása (pl. Elfojtódás; 

Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; 

Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti 

hagyományok és / vagy a 

Parainesis részlete). 

Vörösmarty Mihály portréja. 

Romantikus világlátás, tematika 

és képalkotás lírában és drámá-

ban a Szózat; Előszó és még egy-

két lírai alkotás (pl. Késő vágy; 

Gondolatok a könyvtárban; Az 

emberek, A vén cigány) alapján, 

illetve a Csongor és Tünde ér-

telmezésével (pl. alapkérdések, 

értékszerkezet, motívumok, mű-

faji sajátosságok: mesejá-

ték/drámai költemény).  

első felében;  

 felismeri a reformkor-

nemzeti romantika-népiesség fo-

galmak tartalmát, szerepét és je-

lentőségét; 

 tisztában van Kölcsey és 

Vörösmarty életművének jellegé-

vel, az alkotók helyével, szerepé-

vel a magyar irodalom történeté-

ben;  

 műismereti minimuma: 

Kölcsey: Hymnus, Huszt és még 

egy lírai mű, egy értekező prózai 

részlet; Vörösmarty: Szózat, Elő-

szó és még egy-két lírai mű, va-

lamint a Csongor és Tünde; me-

moriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty 

kapcsán alkalmassá válik legalább 

négy alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések ér-

telmezésére; egy-egy szóbeli té-

makör kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 

szeti ágakban.  

Földrajz: az alkotók-

hoz kapcsolódó topo-

lógia. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a reformko-

ri művelődés és társa-

dalmi élet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romanti-

kus irónia, drámai költemény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

17 óra  

Előzetes tudás 

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, 

életkép, episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi élet-

útjáról, műveiről.  

Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és 

más lírai alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témái-

nak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülön-

böztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartás) és jellem-

ző alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; 

romantika és népiesség.   

Témák (pl. szerelem, táj, ars 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Petőfi helyét, szerepét a 

magyar irodalom történetében; költé-

szetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus 

korstílus és a népiesség stílustenden-

Hon és népismeret: 

Petőfi emlékhelyek. 

Földrajz: Petőfi életút-

jának topológiája. 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a romanti-

ka művészete, Petőfi 



poetica), versciklusok; lírai 

műfajok és líratípusok (pl. 

dalok, helyzetdalok, ódák, 

elégiák, rapszódiák; tájlíra, 

forradalmi látomásvers) és 

versformák változatossága;  

A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra 

csendes…; Szeptember végén, 

és még legalább három-négy 

lírai alkotás elemző feldolgo-

zása.  

Verses epika (pl. A helység 

kalapácsa mint eposzparódia; 

és/vagy Az apostol. 

Utalás egy-egy téma, motí-

vum, poétikai jellemző kor-

társ irodalmi megjelenítésére; 

az evokáció, az intertextuali-

tás néhány példája. 

ciájának együtthatásával;  

 műelemzések során megisme-

ri Petőfi jellemző témáit, műfajait, 

poétikai megoldásait, versformáit; 

megkülönbözteti jellemző hangneme-

it (pl. humor és irónia);  

 képes önálló műértelmezés 

megfogalmazására;   

 műismereti minimuma: Az 

Alföld; Nemzeti dal ; János vitéz; A 

puszta, télen; A XIX. század költői; 

Európa csendes, újra csendes…; 

Szeptember végén és még három-

négy mű és memoriterek;  

 képessé válik Petőfi életmű-

vének bemutatására (legalább 10–12 

lírai és 1–2 verses epikai alkotás 

alapján); a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésére, kriti-

kus befogadására; egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

művek feldolgozásai 

(hangoskönyv, szín-

ház, rajzfilm, dal). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomás-

költészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, hero-

izmus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdo-

ta, anekdotikusság.  

A kőszívű ember fiai vagy más regénye.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-

közösségi problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktu-

sai. 

Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszél-

getés, vita a korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak 

különbségéről, a különbség megértése. A befogadói horizont tágítása: 

Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus ábrázolásmód sajátos-

ságai és a romantikus regény jellemző műfaji változatai. Felkészítés 

egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló véleménykifejtésre. A 

történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jókai alkotásainak jellemzői, 

műfaji változatok az életművé-

ben;  

regényírói művészetének sajá-

tosságai a romantikus prózaepi-

ka jegyében.  

A tanuló 

 tisztában van a korabeli 

és a mai olvasóközönség befo-

gadói elvárásainak különbségé-

vel;  

 ismeri Jókai helyét a ma-

Hon és népismeret; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; vizuális kultúra; 

ének-zene: a romantika 

művészete. 



Jókai Mór: Az arany ember 

(esetleg más regényének) elem-

ző értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel,  

pl.: a romantika megjelenési 

formái; műfaji változat; szerke-

zet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák; hangnemi és mo-

tivikus összetettség. 

Problematika (az adott műhöz 

pl. természet és civilizáció, bűn 

és büntetés, kettős jellem).  

gyar regényirodalom történeté-

ben, alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságait és a 

romantikus regény jellemző mű-

faji változatait;  

 képes egy regény sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére;    

 műismereti minimuma: 

egy regénye: Az arany ember 

(vagy más, pl. Egy magyar ná-

bob, Fekete gyémántok)  

 egy regényelemzés kap-

csán képes önálló szóbeli tétel 

keretében egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Jókai-

művek filmes feldolgo-

zásai.  

Földrajz: a regény/ek 

topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anek-

dota. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. infor-

matikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Ké-

pes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelme-

sen tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tö-

megkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, gram-

matikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázla-

tot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véle-

ményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes szövegek 

kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e ké-

pesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja 

ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített 

értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 

ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 

egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 

fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 

és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tu-

datos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 



szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 

eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlításá-

ra, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művek-

ről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 

bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, 

lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszkö-

zök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 

11. évfolyam, középszint 

Tematikai egység címe Órakeret 

Életmű – Arany János 12 óra  

Színház- és drámatörténet –  

Madách Imre: Az ember tragédiája 

8 óra 

Világirodalom – Az európai epika és líra a romantika után 

(19. sz. második fele) 

8 óra 

Színház- és drámatörténet – Az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében 

5 óra 

Magyar irodalom a 19. század második felében  

Portré – Mikszáth Kálmán 

Látásmód – Vajda János 

10 óra 

Magyar irodalom –  

A Nyugat és első nemzedéke – bevezetés 
1 óra 

Életmű – Ady Endre 14 óra 

Portré – Móricz Zsigmond 6 óra 

Életmű – Babits Mihály 12 óra 

Életmű – Kosztolányi Dezső 10 óra 

Látásmód – Juhász Gyula, Tóth Árpád 6 óra 

Látásmód – Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 6 óra 

Gyakorlás, ismétlés, rendszerezés, számonkérés 10 óra 

Az összes óraszám 108 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Arany János 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, balla-

da, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenket-

tes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Pető-

fivel. 



Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések felve-

tése és értelmezése. A lírai beszédmód változatainak értelmezése; kor-

szakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának összeveté-

se, az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének, 

költészete jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany 

jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és né-

hány verses epikai alkotása.  

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogal-

mazására, a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Arany János életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartások) és jellemző 

alkotások. 

A romantika utáni költőszerep-

lehetőségek és lírai tendenciák.  

Jellemző lírai tematika (pl. ars 

poeticák), hangnemek, műfajok 

(pl. elégiko-óda, elégia) és szer-

kesztésmód, verstípusok (pl. idő- 

és értékszembesítés, létösszeg-

zés) a nagykőrösi és a kései köl-

tészetben (Letészem a lantot, 

Epilogus és legalább még két-

három lírai alkotás). 

A ballada műfaji sajátosságai; 

tematikus és szerkesztésmódbeli 

különbségek a két balladakor-

szak alkotásaiban (A walesi bár-

dok és még legalább 1–2 balla-

da). 

A Toldi estéje elemző bemutatá-

sa.  

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; Arany költői 

szerepét a magyar irodalom tör-

ténetében; költészetének jellegét;  

 műelemzések során meg-

ismeri Arany jellemző lírai té-

máit, műfajait, poétikai megol-

dásait, versformáit és néhány 

verses epikai alkotását;  

 megismeri a lírikus és 

epikus költőszerep szembeállítá-

sát, változó megítélését;  

 képes lírai és epikai alko-

tások önálló értelmezésének 

megfogalmazására, a Toldi és a 

Toldi estéje néhány szempontú 

összevetésére; 

 műismereti minimuma: A 

walesi bárdok, Rege a csoda-

szarvasról, Toldi, Családi kör, 

további egy-két ballada; Toldi 

estéje; Letészem a lantot, 

Epilogus és még két-három lírai 

alkotás (memoriterek is); 

 képessé válik Arany 

életművének bemutatására (lega-

lább 5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada 

és a Toldi és a Toldi estéje alap-

ján); a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt fela-

dat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Informatika: könyvtári 

és internetes tájékozó-

dás. 

Etika: bűn, bűnhődés, 

testvérféltékenység. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és idő-

mértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesí-



tés, létösszegzés).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A magyar színház történetének néhány sajátossága. Alapvető drámai 

műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy 

a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének támo-

gatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű léte-

zése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés többféle megkö-

zelítésből. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Madách Imre: Az ember tragédi-

ája – sok szempontú műértelme-

zés. 

A drámai költemény műfajának 

következménye a szerkezetre és 

hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: 

keret- és történeti színek, szemé-

lyiségközpontúan / lírai szerke-

zet: tematikus, szétválás-

sorozat).  

Problematika, történelemszemlé-

let, bölcseleti háttér (szabadelvű-

ség és pozitivizmus).  

Az idő, tér, anyag szerepe az 

emberiség és különböző szellemi 

irányok történetében. 

A tanuló  

 megismeri a drámai köl-

temény műfaji változatának jel-

lemzőit (filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hőseit; 

többféle világfelfogás egyidejű 

létezését; - értelmezi a művet 

(lehetőleg többféle megközelí-

tésből);  

 megismerkedik néhány 

műértelmezéssel, állásponttal;  

 lehetőség szerint megte-

kint egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott interpretációt 

és a mű színpadra állításának 

lehetőségeit;  

 műismereti minimuma: a 

Tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és memori-

ter: részlet(ek) a műből, valamint 

szállóigévé vált sorok; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi té-

makör anyagának összeállítására 

és az abban megjelölt feladat 

kifejtésére. 

Etika; Filozófia: filozófiai 

irányzatok a 19. században. 

Dráma és tánc: színházmű-

vészet, a mű színrevitele 

különböző felfogásokban. 

Informatika, könyvtár: tájé-

kozódás a Tragédia hazai és 

nemzetközi színházi előadá-

sairól, fordításairól, adaptá-

cióiról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

pozitivizmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – Az európai epika és líra a romantika 

után (19. sz. második fele) 

Órakeret 

8 óra 



Előzetes tudás 

Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges 

ember, a hivatalnok), regényciklus, analitikus regény; impresszioniz-

mus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző vi-

láglátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése,  

a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése 

és értékelése. 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonossá-

gának felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzői-

nek értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelme-

zésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A realista és naturalista epika 

jellemzői (esztétikai elvek, tema-

tika, látásmód, stílus- és forma-

jegyek) a 19. század közepétől; a 

prózaepika újításai (nézőpontok, 

síkváltások, időszerkezet, poli-

fónia; új műfaji változatok) a 

kis- és nagyepikában.  

Impresszionizmus, szimboliz-

mus és a lírai műnem megújítása 

(pl. a személyiség, a lírai közvet-

lenség háttérbe szorulása, a lá-

tomás felszabadítása, 

objektivizálódás). 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 

Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, 

Whitman) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kapcsolódó fogalmi ismere-

tek. 

A tanuló  

 felismeri a romantika és 

realizmus együtthatását, folyto-

nosságát az epikában; értelmezi 

a realista és naturalista stílus-

irányzat jellemzőit;  

 megismeri az impresszi-

onista és (pre)szimbolista euró-

pai líra néhány sajátosságát; 

 képes egy válasz-

tott/kijelölt epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző bemutatásá-

ra a közös értelmezés után; né-

hány lírai alkotás értelmezésére;  

 beszámolót / könyvaján-

lót készíthet egyéni olvasmány-

élménye alapján a korszak szer-

zőinek műveiből;  

 műismeret: néhány mű / 

részlet pl. Emily Brontë, Dic-

kens, Flaubert, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij alkotásaiból, il-

letve Baudelaire, Rimbaud, Ril-

ke, Whitman műveiből;  

 alkalmassá válik a kor-

szakról, a szerzőkről, művekről 

szóló vélemények kritikus befo-

gadására, egy lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: impresszioniz-

mus, szimbolizmus más 

művészeti ágakban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 

líra, tárgyvers. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – Az európai dráma és 

színház a 19. sz. második felében 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antik-



vitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, 

Shakespeare, Molière). 

A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 

Arisztotelészi dramaturgia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 

értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morá-

lis vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek 

megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának 

megvitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevéte-

lével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 

Dramatikus játékok. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében – a kor-

szak drámairodalmának újdon-

ságai és két drámai alkotás, két 

szerző dramaturgiája.  

Egy drámai mű elemzése a 19. 

század második feléből (pl. Ib-

sen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni dramatur-

gia sajátosságai, pl. az analitikus 

szerkesztésmód felújítása, kö-

zépponti szimbólumok alkalma-

zása, reformátorok és rezonőrök, 

hangnemkeveredés stb.; a szerző 

problémafelvetése, pl. házassági 

válság, élethazugság). 

Egy Csehov-mű elemző bemuta-

tása (pl. Ványa bácsi, Három 

nővér). 

A csehovi dramaturgia sajátos-

ságai (pl. a drámaiság fogalmi 

változása; drámaiatlan/lírai drá-

ma; főszereplő-, konfliktusok és 

cselekmény-nélküliség; csoport-

képek/cselekvésképtelenség; 

párhuzamos monológok/fedett 

dialógusok, ironikus látásmód); 

új műfaji változatok, új játékstí-

lus. 

A tanuló 

 megismeri a romantika 

utáni drámatörténet néhány jel-

lemző tendenciáját;  

 elemzi két jelentős szerző 

egy-egy alkotását, újításaik figye-

lembevételével, bemutatja drama-

turgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspon-

tot a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy felvé-

telét), és közös elemzéssel értéke-

lik az adott interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoz-

nak egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második felé-

ből és Csehov egy drámája;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi téma-

kör anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat kifejté-

sére. 

Dráma és tánc: szín-

háztörténet. 

Etika: a szerzői prob-

lémafelvetések etikai 

szempontú megvitatá-

sa, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében Látás-

mód: Vajda János 

Portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

10 óra 



 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péter esernyője), novellaelemzések.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 

férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhő-

dés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művek-

ben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti. 

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: 

sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség to-

vábbhatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány 

darabja).  

Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, 

a novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés meg-

figyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 19. század második felének 

magyar irodalmából néhány 

szerző és mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, 

költészetének jellemzői (lega-

lább. egy műve, pl. Húsz év múl-

va, A vaáli erdőben, Az üstökös). 

A századvég és századelő 

novellisztikája (műelemzési le-

hetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy 

Sándor műveiből). 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, 

témák, motívumok és műfaji 

változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, 

stílusszintézise. 

A Tót atyafiak és A jó palócok 

novelláinak világa (legalább két 

mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Besz-

terce ostroma, A Noszty fiú ese-

te...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; szerkezet, jel-

lemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek; problematika 

(pl. megkésettség, dzsentriábrá-

zolás). 

A tanuló 

 tisztában van a 19. sz. 

második fele magyar irodalmá-

nak sajátosságaival, ismeri a 

korszak néhány jellemző tenden-

ciáját; 

 megismeri a Petőfi és 

Ady közti, Arannyal részben 

párhuzamos líra helyzetét; Vajda 

és az Ady fellépése előtti költők 

(pl. Reviczky, Komjáthy) szere-

pét; 

 a századvég 

novellisztikájának néhány darab-

ját értelmezve fejleszti novella-

elemzési készségét; 

 ismeri Mikszáth helyét a 

magyar regényirodalom történe-

tében, alkotásmódjának jellem-

zőit; képes egy regényének sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló novella-

értelmezésre; lehetőséget kap 

beszámoló / könyvajánló készí-

tésére egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

 műismereti minimuma: 

Vajda János egy műve; Mikszáth 

egy regénye (házi olvasmány) és 

két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

Etika: Mikszáth művei-

ben felvetett erkölcsi 

kérdések megvitatása, 

pl. a kapcsolatok világa, 

törvény és lelkiismeret. 

Filozófia: a létre vonat-

kozó kérdések, etika, 

erkölcsfilozófia. 

Földrajz: a földrajzi tér 

regionális szerveződése, 

a Mikszáth-regény/ek 

topológiája. 



értelmezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi té-

makör anyagának összeállítására 

és az abban megjelölt feladat 

kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, látomáslíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – A Nyugat és első nemzedéke – Beve-

zetés 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég ma-

gyar irodalma.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdés-

felvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvé-

sek együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a 

korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák 

(Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat 

felépítését, tudjon benne tájékozódni. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Nyugat mint folyóirat és mozga-

lom; szerkesztési elvek, szerkesz-

tők, kritikusok, nemzedékek; célki-

tűzések; filozófiai és stílusirányza-

tok hatása, megismertetése. 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 

periodicitása, felépítése, folyóirat-

cikkek visszakeresése, hivatkozása. 

 

A tanuló 

 felismeri a Nyugat jelen-

tőségét a magyar kultúrtörté-

netben; alkalmazza a nemze-

dék-korszakolást későbbi ta-

nulmányai során;  

 tudja a korban megis-

mert stílusirányzatok, filozófiai, 

lélektani iskolák (Freud, Berg-

son) néhány jellemzőjét. 

 

Vizuális kultúra; ének-

zene: impresszioniz-

mus, szimbolizmus, 

szecesszió más művé-

szeti ágakban. 

Filozófia: életfilozófi-

ák, időproblémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez kö-

tődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A haza-

szeretet és haladás kérdései.  

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 

költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző 

köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásai-

ra. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ady Endre életműve.  A tanuló  Történelem, társadalmi 



Kötet- és cikluskompozíció; köl-

tői szerepvállalás, az innováció 

szándéka. 

Klasszikus modernség, szecesz-

sziós-szimbolista látásmód; a 

versritmus megújítása. 

Meghatározó korszakok (pl. köl-

tői indulás, világháború), kötetek 

(pl. Új versek, A halottak élén), 

témák, motívumok (pl. magyar-

ság, istenes, létharc, látomássze-

rű tájvers, ars poetica; élet-halál, 

hajó, ugar ) alapján  

jellemző alkotásainak értelmezé-

se A Sion-hegy alatt; Góg és 

Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út 

az éjszakában és még 4-5 mű 

(memoriterek is), pl. Párisban 

járt az Ősz; A magyar ugaron; 

Harc a Nagyúrral; Hunn, új le-

genda; Bujdosó kuruc rigmusa; 

Az eltévedt lovas; Emlékezés egy 

nyár-éjszakára stb., esetleg egy-

egy részlet publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; Ady helyét, 

költői szerepét a magyar iroda-

lom történetében; költészetének 

jellegét; 

 tisztában van a 20. eleji 

magyar irodalom sajátosságaival 

és a megújítás szándékával; 

 műelemzések során meg-

ismeri Ady jellemző köteteit, 

szerkesztési módszereit, lírai 

témáit, motívumait, poétikai 

megoldásait; 

 képes önálló versértel-

mezések megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A 

Sion-hegy alatt; Góg és Magóg 

fia vagyok én…; Kocsi-út az 

éjszakában és még 4-5 mű;  

 képessé válik az Ady-

életmű jellemzőinek bemutatásá-

ra (legalább 10 lírai alkotás alap-

ján); a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt fela-

dat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

és állampolgári ismere-

tek: társadalmi moder-

nizáció, városiasodás, a 

modern újságírás. 

Vizuális kultúra: Ady-

illusztrációk.  

Földrajz: Ady-

emlékhelyek topológiá-

ja. 

Informatika: tájékozó-

dás a Nyugat digitalizált 

változatában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy 

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 

jellemzőinek megismerése, alkotásainak több szempontú megközelíté-

se; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatá-

sára. A megjelenített létformák morális és társadalmi kérdései. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Móricz alkotásainak jellemzői, 

írásművészetének sajátosságai; 

naturalista és realista ábrázolás-

módja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 

dzsentri; szegénység) és műfaji 

változatok (novella, elbeszélés, 

történeti példázat, idill-típusú 

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a 

magyar epika történetében (Nyu-

gat; népi írók mozgalma, Kelet 

Népe); alkotásmódjának jellem-

zőit;  

 képes néhány alkotásának 

sok szempontú megközelítésére, 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Móricz-

művek filmes, televí-

ziós adaptációi (pl. 

Pillangó, Égi madár, 

Rokonok, Barbárok, 

Árvácska). 



regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két 

mű elemzése, pl. Tragédia, Sze-

gény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri mu-

ri, Rokonok, Sárarany, Az Isten 

háta mögött) elemző értelmezé-

se, sok szempontú megközelítés-

sel, pl. műfaji változat; szerke-

zet, jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek, írói előadás-

mód; problematika (pl. vívódó 

hősök, dzsentri-ábrázolás).  

saját álláspont kifejtésére és adott 

szempontú, önálló műértelmezés-

re (novellaelemzések megfogal-

mazására);  

 lehetőséget kap beszámoló 

/ könyvajánló készítésére egyéni 

olvasmányélménye alapján;  

 műismereti minimuma: 

Móricz egy regénye (házi olvas-

mány) és egy novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi té-

makör anyagának összeállítására 

és az abban megjelölt feladat ki-

fejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófé-

tai küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő, 

a magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek megismerése. 

Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismerteté-

se, műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az 

európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A 

kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Babits Mihály életműve.  

Pályaszakaszok, kötetek, költői 

magatartásformák (pl. pályakez-

dés; világháborúk ideje; kései 

költészet); életérzések, világkép, 

értékrend, művészetfelfogás 

(homo moralis); a bölcseleti, 

filozófiai érdeklődés hatásai. 

Magyarság és európaiság. 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; 

irodalmi kapcsolatai; esszé- és 

irodalomtörténet-írói, műfordító 

tevékenysége. 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és mo-

dernség egysége.  

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; Babits helyét, 

szerepét a magyar irodalom és a 

Nyugat történetében; írásművé-

szetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat 

első nemzedéke tevékenységé-

vel, jelentőségével;  

 műelemzések során meg-

ismeri Babits jellemző lírai té-

máit, poétikai megoldásait és a 

Jónás könyvét;  

 képes Babits-művek 

önálló értelmezésének megfo-

galmazására;  

 műismereti minimuma: 

Vizuális kultúra: Ba-

bits- portrék. 

Informatika: adattárak 

internetes közlések (pl. 

a Nyugat), hanganyag-

ok. 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai, etikai irányzatok és 

hatásuk. 



Jellemző lírai tematika, költői 

magatartás (békevers, pl. Húsvét 

előtt; a prófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, pl. Mint különös 

hírmondó); versszerkezetek, 

hangnemek, formák, motívumok 

gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz 

és tavasz között); ars poeticus 

alkotások (pl. A lírikus epilógja; 

Cigány a siralomházban; Csak 

posta voltál).  

A választott művekhez kacsoló-

dó fogalmi ismeretek (pl. gyász-

dal, tárgyias költészet, ditiram-

bus, könyörgésvers). 

A Jónás könyve mint az ószövet-

ségi példázat parafrázisa. Jónás 

és az Úr magatartása. A nyelv-

használat és a hangnem össze-

tettsége.  

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

Esti kérdés, Ősz és tavasz között 

és még egy-két műve (memoriter 

is) és a Jónás könyve;  

 képessé válik a Babits-

életmű jellemzőinek bemutatásá-

ra (legalább négy lírai alkotás); a 

műveiről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, kriti-

kus befogadására; egy-egy szó-

beli témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hát-

terének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A 

személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó 

szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összpon-

tosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab 

értelmezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, 

költői magatartásformák; világ-

kép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, expresszio-

nizmus); viszonya az anyanyelv-

hez. 

Jellemző lírai tematika; hangne-

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; Kosztolányi 

helyét, szerepét a magyar iroda-

lom történetében; írásművésze-

tének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat 

első nemzedéke tevékenységé-

vel, jelentőségével;  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: urbanizáció, kultu-

rális élet, sajtó. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Koszto-

lányi-művek filmes 

feldolgozásai.  

Etika; Filozófia: filozó-



mek, műfajok, versciklusok (pl. 

A szegény kisgyermek panaszai); 

Számadás-kötet; kis- és nagy-

szerkezetek; ars poeti-

cák;legalább 4 lírai alkotás, köz-

tük: Hajnali részegség, Halotti 

beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 

stb.) és novellaciklusok (Esti 

Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. 

Édes Anna, Pacsirta) elemző 

értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji vál-

tozat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika. 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

 műelemzések során meg-

ismeri Kosztolányi jellemző lírai 

témáit, poétikai megoldásait; 

kis- és nagyepikájának néhány 

jelentős darabját;  

 képes lírai és epikai alko-

tások önálló értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Kosztolányi egy regénye és két 

novellája; lírai alkotásai, Hajnali 

részegség, Halotti beszéd és még 

egy-két műve (memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolá-

nyi-életmű jellemzőinek bemuta-

tására (legalább 4 lírai alkotás, 

egy regény, két novella alapján); 

a műveiről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, kriti-

kus befogadására; egy-egy szó-

beli témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

fiai, lélektani irányza-

tok, pl. a freudizmus és 

hatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód - Juhász Gyula, Tóth Árpád 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég ma-

gyar irodalma.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdés-

felvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törek-

vések együttese. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Juhász Gyula költészetének sajá-

tosságai (pl. impresszionizmus, 

nosztalgia, emlékezés, legalább egy 

műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; 

életképszerűség, leíró jelleg, pl. 

Tápai lagzi).  

Tóth Árpád lírájának jellemzői; 

tematikája, hangnemei, formái 

(magányélmény, elégikusság, imp-

resszionizmus stb., legalább egy-

A tanuló műismereti minimu-

ma: Juhász Gyula egy műve, 

Tóth Árpád egy-két műve. 

Vizuális kultúra; ének-

zene: impresszioniz-

mus, szimbolizmus, 

szecesszió más művé-

szeti ágakban. 

 



két műve, pl. Hajnali szerenád, 

Esti sugárkoszorú, Elégia egy re-

kettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó 

éjszakát!). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód - Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: 

Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértel-

mezésében.  

Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye 

a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, 

műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Karinthy kisepikájának jellemzői 

választott novella (pl. A cirkusz; 

Találkozás egy fiatalemberrel; 

Barabbás) és a Tanár úr kérem 

karcolatgyűjtemény darabjai 

alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, 

már megismert szerző /mű és 

paródiája) az Így írtok ti szemel-

vényei alapján. 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni 

hangja legalább egy Szindbád-

novella alapján (pl. Negyedik út, 

Ötödik út); anekdotikusság, az 

idő és az emlékezés formaalkotó 

szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájá-

nak, témáinak, alakjainak, motí-

vumainak megidézése (stílusimi-

tációk, pl. Márai Sándor: Szind-

bád hazamegy; Huszárik Zoltán: 

Szindbád).  

A tanuló 

 kijelöli Karinthy és Krúdy 

helyét a korszakban (újságírás; 

Nyugat, illetve csoporthoz nem 

tartozás); ismeri alkotás- és látás-

módjuk jellemzőit;  

 képes néhány alkotás ér-

telmezésére, műelemzések kritikus 

befogadására, saját álláspont kifej-

tésére és adott szempontú, önálló 

műmegközelítésre (pl. novella-

elemzések megfogalmazására);  

 képessé válik összehasonlí-

tó elemzésekre (párnovellák, pl. A 

jó tanuló felel / A rossz tanuló 

felel; ellentétesek, pl. Magyar dol-

gozat / Röhög az egész osztály); 

mű és paródiája összevetésére); 

novellaciklus és film összehasonlí-

tó elemzésére;  

 műismereti minimuma: 

Karinthy valamely választható 

műve; Krúdy egy novellája. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Huszá-

rik Zoltán Szindbádja. 

Karinthy műveinek 

filmes adaptációi, 

műveinek előadó-

művészeti példái. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: urbanizá-

ció, városi élet Buda-

pesten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmás alak, nosztalgia.  

 



11. évfolyam, emelt szint 

Tematikai egység címe Órakeret 

Életmű – Arany János 20 óra 

Színház– és drámatörténet – 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

15 óra 

Világirodalom –Az európai epika és líra a romantika után 

(19. sz. második fele) 

12 óra 

Színház- és drámatörténet – Az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében 

8 óra 

Magyar irodalom a 19. század második felében  

A századvég novellisztikája 

Portré – Mikszáth Kálmán 

Látásmód – Vajda János 

15 óra 

Magyar irodalom –  

A Nyugat és első nemzedéke – bevezetés 

2 óra 

Életmű – Ady Endre 20 óra 

Portré – Móricz Zsigmond 10 óra 

Életmű – Babits Mihály 20 óra 

Életmű – Kosztolányi Dezső 20 óra 

Látásmód – Juhász Gyula, Tóth Árpád 10 óra 

Látásmód – Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 10 óra 

Gyakorlás, ismétlés, rendszerezés, számonkérés 18 óra 

Az összes óraszám 180 óra 

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Arany János 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, balla-

da, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenket-

tes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Pető-

fivel. 

Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések felve-

tése és értelmezése. A lírai beszédmód változatainak értelmezése; kor-

szakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának összeveté-

se, az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének, 

költészete jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany 

jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és né-

hány verses epikai alkotása.  

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogal-

mazására, a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Arany János életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartások) és jellemző 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; Arany költői 

Informatika: könyvtári 

és internetes tájékozó-

dás. 



alkotások. 

A romantika utáni költőszerep-

lehetőségek és lírai tendenciák. 

Jellemző lírai tematika (pl. ars 

poeticák), hangnemek, műfajok 

(pl. elégiko-óda, elégia) és szer-

kesztésmód, verstípusok (pl. idő- 

és értékszembesítés, létösszeg-

zés) a nagykőrösi és a kései köl-

tészetben (Letészem a lantot, 

Epilogus és legalább még 5-6 

lírai alkotás). 

A ballada műfaji sajátosságai; 

tematikus és szerkesztésmódbeli 

különbségek a két balladakor-

szak alkotásaiban (A walesi bár-

dok és még legalább 3- 4 balla-

da). 

A Toldi estéje elemző bemutatá-

sa.  

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

szerepét a magyar irodalom tör-

ténetében; költészetének jellegét;  

 műelemzések során meg-

ismeri Arany jellemző lírai té-

máit, műfajait, poétikai megol-

dásait, versformáit és néhány 

verses epikai alkotását;  

 megismeri a lírikus és 

epikus költőszerep szembeállítá-

sát, változó megítélését;  

 képes lírai és epikai alko-

tások önálló értelmezésének 

megfogalmazására; 

  

 a Toldi és a Toldi estéje  

 néhány szempontú  

 összevetésére; 

 műismereti minimuma: A 

walesi bárdok, Rege a csoda-

szarvasról, Toldi, Családi kör, 

további 3- 4 ballada; Toldi esté-

je; Letészem a lantot, Epilogus 

és még 5- 6 lírai alkotás (memo-

riterek is); 

 képessé válik Arany 

életművének bemutatására (lega-

lább 7- 8 lírai alkotás, 4-5 balla-

da, a Toldi és a Toldi estéje alap-

ján); a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt fela-

dat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Etika: bűn, bűnhődés, 

testvérféltékenység. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény, ballada, ütemhangsúlyos- és időmértékes formák 

(és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A magyar színház történetének néhány sajátossága. Alapvető drámai 

műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy 

a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének támo-

gatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű léte-

zése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés többféle megkö-

zelítésből. 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Madách Imre: Az ember tragédi-

ája – sok szempontú műértelme-

zés. 

A drámai költemény műfajának 

következménye a szerkezetre és 

hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: 

keret- és történeti színek, szemé-

lyiségközpontúan / lírai szerke-

zet: tematikus, szétválás-

sorozat).  

Problematika, történelemszemlé-

let, bölcseleti háttér (szabadelvű-

ség és pozitivizmus).  

Az idő, tér, anyag szerepe az 

emberiség és különböző szellemi 

irányok történetében. 

A tanuló  

 megismeri a drámai köl-

temény műfaji változatának jel-

lemzőit (filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hőseit; 

többféle világfelfogás egyidejű 

létezését; - értelmezi a művet 

(lehetőleg többféle megközelí-

tésből);  

 megismerkedik néhány 

műértelmezéssel, állásponttal;  

 lehetőség szerint megte-

kint egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott interpretációt 

és a mű színpadra állításának 

lehetőségeit;  

 műismereti minimuma: a 

Tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és memori-

ter: részletek a műből, valamint 

szállóigévé vált sorok; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi té-

makör anyagának összeállítására 

és az abban megjelölt feladat 

kifejtésére. 

Etika; Filozófia: filozófiai 

irányzatok a 19. században. 

Dráma és tánc: színházmű-

vészet, a mű színrevitele 

különböző felfogásokban. 

Informatika, könyvtár: tájé-

kozódás a Tragédia hazai és 

nemzetközi színházi előadá-

sairól, fordításairól, adaptá-

cióiról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

pozitivizmus, determinizmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – Az európai epika és líra a romantika  

 után (19. sz. második fele) 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges 

ember, a hivatalnok), regényciklus, analitikus regény; impresszioniz-

mus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző vi-

láglátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése,  

a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése 

és értékelése. 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonossá-

gának felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzői-

nek értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelme-

zésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A realista és naturalista epika 

jellemzői (esztétikai elvek, tema-

tika, látásmód, stílus- és forma-

A tanuló  

 felismeri a romantika és 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: impresszioniz-

mus, szimbolizmus más 



jegyek) a 19. század közepétől; a 

prózaepika újításai (nézőpontok, 

síkváltások, időszerkezet, poli-

fónia; új műfaji változatok) a 

kis- és nagyepikában.  

Impresszionizmus, szimboliz-

mus és a lírai műnem megújítása 

(pl. a személyiség, a lírai közvet-

lenség háttérbe szorulása, a lá-

tomás felszabadítása, 

objektivizálódás). 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 

Gogol, Lev Tolsztoj, Doszto-

jevszkij alkotásaiból, illetve Ba-

udelaire, Verlaine, Rimbaud, 

Rilke, Whitman) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kapcsolódó fogalmi ismere-

tek. 

realizmus együtthatását, folyto-

nosságát az epikában; értelmezi 

a realista és naturalista stílus-

irányzat jellemzőit;  

 megismeri az impresszi-

onista és (pre)szimbolista euró-

pai líra néhány sajátosságát; 

 képes egy válasz-

tott/kijelölt epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző bemutatásá-

ra a közös értelmezés után; né-

hány lírai alkotás értelmezésére;  

 beszámolót / könyvaján-

lót készíthet egyéni olvasmány-

élménye alapján a korszak szer-

zőinek műveiből;  

 műismereti minimuma: 

néhány mű / részlet pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Go-

gol, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Rimbaud, Verlaine, Rilke, 

Whitman műveiből;  

 alkalmassá válik a kor-

szakról, a szerzőkről, művekről 

szóló vélemények kritikus befo-

gadására, egy lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

művészeti ágakban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 

líra, tárgyvers. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – Az európai dráma és 

színház a 19. sz. második felében 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antik-

vitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, 

Shakespeare, Molière). 

A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 

Arisztotelészi dramaturgia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 

értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morá-

lis vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek 

megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának 

megvitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevéte-

lével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 

Dramatikus játékok. 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében – a kor-

szak drámairodalmának újdon-

ságai és két drámai alkotás, két 

szerző dramaturgiája.  

Egy drámai mű elemzése a 19. 

század második feléből (pl. Ib-

sen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni dramatur-

gia sajátosságai, pl. az analitikus 

szerkesztésmód felújítása, kö-

zépponti szimbólumok alkalma-

zása, reformátorok és rezonőrök, 

hangnemkeveredés stb.; a szerző 

problémafelvetése, pl. házassági 

válság, élethazugság). 

Egy Csehov-mű elemző bemuta-

tása (pl. Ványa bácsi, Három 

nővér). 

A csehovi dramaturgia sajátos-

ságai (pl. a drámaiság fogalmi 

változása; drámaiatlan/lírai drá-

ma; főszereplő-, konfliktus- és 

cselekménynélküliség; csoport-

képek/cselekvésképtelenség; 

párhuzamos monológok/fedett 

dialógusok, ironikus látásmód); 

új műfaji változatok, új játékstí-

lus. 

A tanuló 

 megismeri a romantika 

utáni drámatörténet néhány jel-

lemző tendenciáját;  

 elemzi két jelentős szerző 

egy-egy alkotását, újításaik figye-

lembevételével, bemutatja drama-

turgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspon-

tot a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy felvé-

telét), és közös elemzéssel értéke-

lik az adott interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoz 

egy-egy jelenetet az elemzett mű-

vekből;  

 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második felé-

ből és Csehov egy drámája;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi téma-

kör anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat kifejté-

sére. 

Dráma és tánc: szín-

háztörténet. 

Etika: a szerzői prob-

lémafelvetések etikai 

szempontú megvitatá-

sa, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében Látás-

mód: Vajda János  

 Portré: Mikszáth Kálmán 

  

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péter esernyője), novellaelemzések.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 

férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhő-

dés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művek-

ben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti. 

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: 

sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség to-

vábbhatása, a líra átalakulása, a századvég novellisztikájának néhány 

darabja).  



Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, 

a novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés meg-

figyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pon-

tok 

A 19. század második felének 

magyar irodalmából néhány 

szerző és mű ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, 

költészetének jellemzői (lega-

lább 4 műve, pl. Húsz év múlva, 

A vaáli erdőben, Az üstökös). 

A századvég és századelő 

novellisztikája (műelemzési 

lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy 

Sándor, Csáth Géza műveiből). 

Mikszáth alkotásainak jellem-

zői, témák, motívumok és műfa-

ji változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, 

stílusszintézise. 

A Tót atyafiak és A jó palócok 

novelláinak világa (legalább 3 

mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Besz-

terce ostroma, A Noszty fiú ese-

te...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; szerkezet, jel-

lemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek; problematika 

(pl. megkésettség, dzsentriábrá-

zolás). 

A tanuló 

 tisztában van a 19. sz. máso-

dik fele magyar irodalmának sajá-

tosságaival, ismeri a korszak néhány 

jellemző tendenciáját; 

 megismeri a Petőfi és Ady 

közti, Arannyal részben párhuzamos 

líra helyzetét; Vajda és az Ady fel-

lépése előtti költők (pl. Reviczky, 

Komjáthy) szerepét 

 a századvég 

novellisztikájának néhány darabját 

értelmezve fejleszti novellaelemzési 

készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a 

magyar regényirodalom történeté-

ben, alkotásmódjának jellemzőit; 

képes egy regényének sok szempon-

tú megközelítésére, saját álláspont 

kifejtésére és adott szempontú, önál-

ló novellaértelmezésre; lehetőséget 

kap beszámoló / könyvajánló készí-

tésére egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

 műismereti minimuma: Vaj-

da János 4 műve; Mikszáth egy re-

génye (házi olvasmány) és 3 novel-

lája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus befogadá-

sára; egy szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és az ab-

ban megjelölt feladat kifejtésére. 

Etika: Mikszáth mű-

veiben felvetett er-

kölcsi kérdések meg-

vitatása, pl. a kapcso-

latok világa, törvény 

és lelkiismeret. 

Filozófia: a létre vo-

natkozó kérdések, 

etika, erkölcsfilozó-

fia. 

Földrajz: a földrajzi 

tér regionális szerve-

ződése, a Mikszáth-

regények topológiája. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hangulatlíra, látomáslíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – A Nyugat és első nemzedéke  

 Bevezetés 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég ma-

gyar irodalma.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdés-



fejlesztési céljai felvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvé-

sek együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a 

korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák 

(Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat 

felépítését, tudjon benne tájékozódni. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Nyugat mint folyóirat és mozga-

lom; szerkesztési elvek, szerkesz-

tők, kritikusok, nemzedékek; célki-

tűzések; filozófiai és stílusirányza-

tok hatása, megismertetése. 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 

periodicitása, felépítése, folyóirat-

cikkek visszakeresése, hivatkozása. 

 

A tanuló 

 felismeri a Nyugat jelen-

tőségét a magyar kultúrtörté-

netben; alkalmazza a nemze-

dék-korszakolást későbbi ta-

nulmányai során;  

 tudja a korban megis-

mert stílusirányzatok, filozófiai, 

lélektani iskolák (Freud, Berg-

son) néhány jellemzőjét;  

 

Vizuális kultúra; ének-

zene: impresszioniz-

mus, szimbolizmus, 

szecesszió más művé-

szeti ágakban. 

Filozófia: életfilozófi-

ák, időproblémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez kö-

tődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A haza-

szeretet és haladás kérdései.  

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 

költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző 

köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásai-

ra. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pon-

tok 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompozíció; 

költői szerepvállalás, az innová-

ció szándéka. 

Klasszikus modernség, szecesz-

sziós-szimbolista látásmód; a 

versritmus megújítása. 

Meghatározó korszakok (pl. 

költői indulás, világháború), 

kötetek (pl. Új versek, A halottak 

élén), témák, motívumok (pl. 

magyarság, istenélmény, létharc, 

látomásszerű tájvers, ars poetica; 

élet-halál, hajó, ugar ) alapján  

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Ady helyét, költői szere-

pét a magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét; 

 tisztában van a 20. eleji ma-

gyar irodalom sajátosságaival és a 

megújítás szándékával; 

 műelemzések során megisme-

ri Ady jellemző köteteit, szerkesztési 

módszereit, lírai témáit, motívumait, 

poétikai megoldásait; 

 képes önálló versértelmezések 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: tár-

sadalmi modernizá-

ció, városiasodás, a 

modern újságírás. 

Vizuális kultúra: 

Ady-illusztrációk.  

Földrajz: Ady-

emlékhelyek topo-

lógiája. 

Informatika: tájéko-

zódás a Nyugat digi-

talizált változatában. 



jellemző alkotásainak értelmezé-

se. A Sion-hegy alatt; Góg és 

Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út 

az éjszakában és még 10-12 mű 

(memoriterek is), pl. Párisban 

járt az Ősz; A magyar ugaron; 

Harc a Nagyúrral; Hunn, új 

legenda; 

 Az eltévedt lovas; Emlékezés 

egy nyár-éjszakára stb., esetleg 

egy-egy részlet publicisztikájá-

ból is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs iro-

dalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás né-

hány példája. 

megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A 

Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia 

vagyok én...; Kocsi-út az éjszakában 

és még 10-12 mű;  

 képessé válik az Ady-életmű 

jellemzőinek bemutatására (legalább 

20 lírai alkotás alapján); a műveiről 

szóló vélemények, elemzések értel-

mezésére, kritikus befogadására; egy-

egy szóbeli témakörben kijelölt fela-

dat kifejtésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, 

tagoló vers, kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy 

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 

jellemzőinek megismerése, alkotásainak több szempontú megközelíté-

se; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatá-

sára. A megjelenített létformák morális és társadalmi kérdései. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Móricz alkotásainak jellemzői, 

írásművészetének sajátosságai; 

naturalista és realista ábrázolás-

módja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 

dzsentri; szegénység) és műfaji 

változatok (novella, elbeszélés, 

történeti példázat, idill-típusú 

regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két 

mű elemzése, pl. Tragédia, Sze-

gény emberek, Barbárok). 

Két Móricz-regény (pl. Úri muri, 

Rokonok, Sárarany, Az Isten 

háta mögött) elemző értelmezé-

se, sok szempontú megközelítés-

sel, pl. műfaji változat; szerke-

zet, jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek, írói előadás-

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a 

magyar epika történetében (Nyu-

gat; népi írók mozgalma, Kelet 

Népe); alkotásmódjának jellem-

zőit;  

 képes néhány alkotásának 

sok szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és adott 

szempontú, önálló műértelmezés-

re (novellaelemzések megfogal-

mazására);  

 lehetőséget kap beszámoló 

/ könyvajánló készítésére egyéni 

olvasmányélménye alapján;  

 műismereti minimuma: 

Móricz két regénye (házi olvas-

mány) és két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus befoga-

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Móricz-

művek filmes, televí-

ziós adaptációi (pl. 

Pillangó, Égi madár, 

Rokonok, Barbárok, 

Árvácska). 



mód; problematika (pl. vívódó 

hősök, dzsentri-ábrázolás).  

dására; egy szóbeli érettségi té-

makör anyagának összeállítására 

és az abban megjelölt feladat ki-

fejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófé-

tai küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő, 

a magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek megismerése. 

Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismerteté-

se, műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása. Kapcsolatkeresés az európai és a magyar iroda-

lom nagy hagyományaival, kódjaival. A kreativitás, a képzelőerő, a 

képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Babits Mihály életműve.  

Pályaszakaszok, kötetek, költői 

magatartásformák (pl. pályakez-

dés; világháborúk ideje; kései 

költészet); életérzések, világkép, 

értékrend, művészetfelfogás 

(homo moralis); a bölcseleti, 

filozófiai érdeklődés hatásai. 

Magyarság és európaiság. 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; 

irodalmi kapcsolatai; esszé- és 

irodalomtörténet-írói, műfordító 

tevékenysége. 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és mo-

dernség egysége.  

Jellemző lírai tematika, költői 

magatartás (békevers, pl. Húsvét 

előtt; a prófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, pl. Mint különös 

hírmondó); versszerkezetek, 

hangnemek, formák, motívumok 

gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz 

és tavasz között); ars poeticus 

alkotások (pl. A lírikus epilógja; 

Cigány a siralomházban; Csak 

posta voltál).  

A választott művekhez kacsoló-

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; Babits helyét, 

szerepét a magyar irodalom és a 

Nyugat történetében; írásművé-

szetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat 

első nemzedéke tevékenységé-

vel, jelentőségével;  

 műelemzések során meg-

ismeri Babits jellemző lírai té-

máit, poétikai megoldásait és a 

Jónás könyvét;  

 képes Babits-művek 

önálló értelmezésére 

 műismereti minimuma: 

Esti kérdés, Ősz és tavasz között 

és még 10-12 műve (memoriter 

is) és a Jónás könyve;  

 képessé válik a Babits-

életmű jellemzőinek bemutatásá-

ra (legalább 12-14 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló véle-

mények, elemzések értelmezésé-

re, kritikus befogadására; egy-

egy szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Vizuális kultúra: Ba-

bits- portrék. 

Informatika: adattárak 

internetes közlések (pl. 

a Nyugat), hanganyag-

ok. 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai, etikai irányzatok és 

hatásuk. 



dó fogalmi ismeretek (pl. gyász-

dal, tárgyias költészet, ditiram-

bus, könyörgésvers). 

A Jónás könyve mint az ószövet-

ségi példázat parafrázisa. Jónás 

és az Úr magatartása.  

A nyelvhasználat és a hangnem 

összetettsége.  

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás, 

evokáció.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hát-

terének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A 

személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó 

szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összpon-

tosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab 

értelmezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, 

költői magatartásformák; világ-

kép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, expresszio-

nizmus); viszonya az anyanyelv-

hez. 

Jellemző lírai tematika; hangne-

mek, műfajok, versciklusok (pl. 

A szegény kisgyermek panaszai); 

Számadás-kötet; kis- és nagy-

szerkezetek; ars poeticák; lega-

lább 10-12 lírai alkotás, köztük: 

Hajnali részegség, Halotti be-

széd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 

stb.) és novellaciklusok (Esti 

Kornél-novellák). 

Két Kosztolányi-regény (pl. 

Édes Anna, Pacsirta) elemző 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; Kosztolányi 

helyét, szerepét a magyar iroda-

lom történetében; írásművésze-

tének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat 

első nemzedéke tevékenységé-

vel, jelentőségével;  

 műelemzések során meg-

ismeri Kosztolányi jellemző lírai 

témáit, poétikai megoldásait; 

kis- és nagyepikájának néhány 

jelentős darabját;  

 képes lírai és epikai alko-

tások önálló értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Kosztolányi két regénye és há-

rom novellája; lírai alkotásai: 

Hajnali részegség, Halotti be-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: urbanizáció, kultu-

rális élet, sajtó. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Koszto-

lányi-művek filmes 

feldolgozásai.  

Etika; Filozófia: filozó-

fiai, lélektani irányza-

tok, pl. a freudizmus és 

hatása. 



értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji vál-

tozat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika. 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

széd és még 8-10 lírai műve 

(memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolá-

nyi-életmű jellemzőinek bemuta-

tására (legalább 10-12 lírai alko-

tás, két regény, 3 novella alap-

ján); a műveiről szóló vélemé-

nyek,  

 elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt fela-

dat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, mélylélektan, tudatalatti, alterego. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmódok - Juhász Gyula, Tóth Árpád 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég ma-

gyar irodalma.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdés-

felvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törek-

vések együttese. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Juhász Gyula költészetének sajá-

tosságai (pl. impresszionizmus, 

nosztalgia, emlékezés, pl. Tiszai 

csönd, Milyen volt; életképszerű-

ség, leíró jelleg, pl. Tápai lagzi), 

legalább 3-4 műve  

Tóth Árpád lírájának jellemzői; 

tematikája, hangnemei, formái 

(magányélmény, elégikusság, imp-

resszionizmus stb.), legalább 3-4 

műve, pl. Hajnali szerenád, 

Esti sugárkoszorú, Elégia egy re-

kettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó 

éjszakát! 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

A tanuló műismereti minimu-

ma: Juhász Gyula 3-4 műve, 

Tóth Árpád 3-4 műve. 

Vizuális kultúra; ének-

zene: impresszioniz-

mus, szimbolizmus, 

szecesszió más művé-

szeti ágakban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód - Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: 

Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértel-

mezésében.  

Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye 

a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, 

műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Karinthy kisepikájának jellemzői 

két választott novella (pl. A cir-

kusz; Találkozás egy fiatalem-

berrel; Barabbás) és a Tanár úr 

kérem karcolatgyűjtemény da-

rabjai alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, 

már megismert szerző /mű és 

paródiája) az Így írtok ti szemel-

vényei alapján. 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni 

hangja 2-3 Szindbád-novella 

alapján (pl. Negyedik út, Ötödik 

út); anekdotikusság, az idő és az 

emlékezés formaalkotó szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájá-

nak, témáinak, alakjainak, motí-

vumainak megidézése (stílusimi-

tációk, pl. Márai Sándor: Szind-

bád hazamegy; Huszárik Zoltán: 

Szindbád).  

A tanuló 

 kijelöli Karinthy és Krúdy 

helyét a korszakban (újságírás; 

Nyugat, illetve csoporthoz nem 

tartozás); ismeri alkotás- és látás-

módjuk jellemzőit. 

 képes néhány alkotás ér-

telmezésére, műelemzések kritikus 

befogadására, saját álláspont kifej-

tésére és adott szempontú, önálló 

műmegközelítésre (pl. novella-

elemzések megfogalmazására);  

 képessé válik összehasonlí-

tó elemzésekre (párnovellák, pl. A 

jó tanuló felel / A rossz tanuló 

felel; ellentétesek, pl. Magyar dol-

gozat / Röhög az egész osztály; mű 

és paródiája összevetésére; novel-

laciklus és film összehasonlító 

elemzésére;  

 műismereti minimuma: 

Karinthy 3 novellája, a Tanár úr 

kérem és az Így írtok ti néhány 

részlete; Krúdy 3 novellája. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Huszá-

rik Zoltán Szindbádja. 

Karinthy műveinek 

filmes adaptációi, 

műveinek előadó-

művészeti példái. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: urbanizá-

ció, városi élet Buda-

pesten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

12. évfolyam, középszint 

Tematikai egység címe Órakeret 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd 5 óra 

Életmű – József Attila 10 óra 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és 

a kortárs irodalomban 

9 óra 



Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs dráma-

irodalom néhány törekvése 

6 óra 

Portré – Radnóti Miklós 5 óra 

Regionális kultúra – Radnóti Miklós 2 óra 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, We-

öres Sándor, Ottlik Géza 

16 óra 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, 

Nagy László 

12 óra 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század magyar irodalmából (választható 

szerzők, művek) 

8 óra 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szer-

zők, művek) 

10 óra 

Az irodalom határterületei 3 óra 

Gyakorlás, ismétlés 4 óra 

Az összes óraszám 90 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd iroda-

lomban. A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, 

programok szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak 

feltárása. Dokumentumok megvitatása a magyar avantgárd sajátos 

helyzetéről, Kassák szerepéről. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Világirodalom – avantgárd 

irányzatok. 

Formabontás és formaépítés (kö-

zös tendenciák a stílusirányza-

tokban). 

Futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus: néhány szemel-

vény az egyes irányzatok doku-

mentumaiból, illetve néhány 

irodalmi alkotás (pl. Marinetti, 

Majakovszkij; Trakl, G. Benn; 

Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi 

irányzatok (kubizmus, konstruk-

tivizmus, dada, stb.) néhány cél-

kitűzése, formajegye. A magyar 

avantgárd sajátosságai, az akti-

vizmus programja; Kassák Lajos 

szerepe (egy-két művének isme-

rete, pl. Mesteremberek; A ló 

meghal...). 

A tanuló 

 megismeri a 20. sz. eleji 

stílusirányzatok létrejöttét, a 

csoportok, programok szándéka-

it, esztétikai elveit, poétikai 

megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajá-

tos helyzetét, Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; Moz-

góképkultúra és média-

ismeret: az avantgárd a 

képzőművészetekben 

(futurizmus, expresszi-

onizmus, szürrealizmus, 

kubizmus, konstrukti-

vizmus, dada); az exp-

resszionista és szürrea-

lista filmművészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

kubizmus, konstruktivizmus, dada, szabad vers, szimultanizmus, önmű-



ködő írás, képvers. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – József Attila 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama; művek az 5–8. évfo-

lyamról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az esztétikai élmény hatása az önismeretre, a világismeretre. Igény és 

képesség az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén és közösség viszony-

rendszerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társa-

dalmi-szociális elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése egyszerre 

van jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak többféle 

megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila helye, 

szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. A 

komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a kép-

zettársítási képesség fejlesztése. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 

megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések megfogal-

mazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (pl. Tiszta szív-

vel; Tudod, hogy nincs bocsánat); 

világkép, költészetfelfogás (pl. Ars 

poetica; Thomas Mann üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. expresszio-

nizmus, szürrealizmus, Medáliák) 

és stílustendenciák (pl. újnépies-

ség) hatása.  

Jellemző lírai tematika (pl. Külvá-

rosi éj; Óda; Nem emel föl); gon-

dolati költészet 1932-1934 között 

(pl. Téli éjszaka, Reménytelenül; A 

város peremén); kései költészet 

(közéleti, pl. Levegőt; A Dunánál; 

Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; 

tragikus önsors versek, pl. Karóval 

jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). 

Versszerkezetek, verstípusok, 

hangnemek, formák, témák, motí-

vumok (pl. gyermek, éjszaka, kül-

város, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek (síkváltá-

sok).  

Hatása a későbbi költészetre (pl. 

Pilinszky, Nagy László). 

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; József Attila 

helyét, szerepét a magyar iroda-

lom történetében; írásművésze-

tének jellegét;  

 műelemzések során 

megismeri József Attila jellem-

ző lírai témáit, motívumait, 

poétikai megoldásait;  

 képes önálló versértel-

mezések megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy 

nincs bocsánat és még 4-5 mű-

ve (memoriter is); 

 képessé válik az életmű 

jellemzőinek bemutatására (le-

galább 12 lírai alkotás alapján); 

a műveiről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, kriti-

kus befogadására; egy-egy szó-

beli témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

Informatika: könyvtári 

és internetes tájékozó-

dás József Attila do-

kumentumokról.  

Ének-zene: megzené-

sített költemények. 

Etika; Filozófia: kora-

beli irányzatok és ha-

tásuk; filozófiai kér-

désfelvetések. 



agitatív vers, szegényember-vers, 

szonettkoszorú). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. század-

ban és a kortárs irodalomban 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

kérdéseinek értelmezése 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megis-

mertetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, lá-

tásmódok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása. Az 

önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és mű-

választásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztá-

sára. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Epikus művek (szemelvények, 

részletek a kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 

Thomas Mann (pl. Tonio Kröger 

/ Mario és a varázsló; Bulgakov: 

A Mester és Margaríta; Camus 

(pl.: Közöny); Orwell (pl. Állat-

farm / 1984); Faulkner, He-

mingway, Hrabal, I. B. Singer, 

Szolzsenyicin alkotásaiból és 

kortárs művekből. 

A választott szerzők jellemző 

tematikája, kérdésfelvetése; for-

manyelvi, szóhasználati sajátos-

ságai.  

Művek és adaptációik összeveté-

se. 

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek). 

Legalább egy lírikus látásmódja 

egy-két művének elemző meg-

közelítésével (pl. T. S. Eliot). 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. intellektuális költészet, 

mitologizálás, mitoszregény, 

dokumentum-irodalom, parabo-

A tanuló 

 megismeri a 20. századi 

irodalom néhány meghatározó 

tendenciáját;  

 ismer néhány jellemző, 

jelentős 20. századi epikus művet, 

részletet (pl. Bulgakov, Camus, 

Faulkner, Hemingway, Hrabal, 

Kafka, Thomas Mann, Orwell, I. 

B. Singer, Szolzsenyicin alkotása-

iból) és kortárs szerzők epikai és 

lírai alkotásait;  

 ismeri egy kiemelkedő 

lírikus portréját, egy-két művét 

(pl. T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelme-

zések megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját ol-

vasmányélményeinek előadására 

(műbemutatás / ajánlás). 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, pl. 

Kafka, Orwell, Hrabal 

műveiből. 



la, egzisztencializmus). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyé-

ni konfliktusok hátterének megértése. Annak megélése, hogy a mű-

vekben megjelenített konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a 

saját életproblémák felismerésében, értelmezésében. A színház és a 

dráma alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás 

sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 

dráma, egzisztencialista dráma, 

groteszk színház, amerikai drá-

mairodalom köréből). 

Szemelvények, részletek drámai 

művekből, pl. Brecht (pl. Kol-

dusopera/Kurázsi mama; Bec-

kett: Godot-ra várva; Ionesco: A 

kopasz énekesnő; Dürrenmatt 

(pl. Az öreg hölgy látogatása/A 

fizikusok); egy szerző, mű kö-

zéppontba állítása. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. epikus színház, elidegenítő 

effektusok, song, tézisdráma, 

abszurd dráma, példázatosság, 

groteszk komédia, paradoxon). 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és színház 

néhány jellemző tendenciáját;  

 elemez egy-két jelentős 

20. századi vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a hagyomány 

és újítás kettősségének) figye-

lembevételével; bemutatja dra-

maturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány állás-

pontot a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megte-

kint egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott interpretációt;  

 lehetőség szerint kidol-

goznak egy-egy jelenetet az 

elemzett művekből;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus befoga-

dására. 

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának törté-

nete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világhábo-

rú alatt. Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több 

szempontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szere-

pének bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése. Az 



esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Radnóti Miklós portréja. 

Életút és életmű egysége (halál-

tudat, munkaszolgálat, lágervers; 

idill és tragikum). A kor jellem-

zői (pl. Töredék), Radnóti tragé-

diája és költői magatartásformái 

(jóság, tiltakozás, lázadás, emlé-

kezés, emberség, hazaszeretet, 

pl. Nem tudhatom, hitvesi költé-

szet, pl. Tétova óda, Levél a hit-

veshez). 

Jellemző műfajok, témák, életér-

zések költészetében; műveinek 

formai és stiláris sajátosságai 

(avantgárd, szabad vers, klasszi-

cizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga 

és legalább még egy mű alapján, 

pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos 

ég és a bori notesz (pl. Erőltetett 

menet, Razglednicák). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

A tanuló  

 tisztában van Radnóti 

életművének jellegével; a költő 

helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében; Vergilius 

rá tett hatásával; 

 felismeri jellemző műfa-

jait, versformáit; 

 műismereti minimuma: 

Nem tudhatom, Hetedik ecloga 

és még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkal-

massá válik legalább 4 alkotásá-

nak és a műveiről szóló vélemé-

nyeknek, elemzéseknek az ér-

telmezésére; egy-egy szóbeli 

témakör kifejtésére; memorite-

rek tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: munkaszolgálat, 

munkatábor.  

Földrajz: emlékhelyek, 

Radnóti életének, sor-

sának topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regionális kultúra 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Az előző tematikai egység ismerete. (Radnóti Miklós) 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Iskolánk névadója Radnóti Miklós, az ő életművének, életrajzának 

alaposabb megismerése, a már megszerzett tudás elmélyítése, önálló 

kutatómunka végzése a költő életművével kapcsolatban. A szakiro-

dalmi tájékozódás lehetőségeinek megismerése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A régió, tájegység, település, 

kerület, iskola kulturális, irodal-

mi, múltbeli és jelen hagyomá-

nyai (pl. kisebbségi irodalom, 

folklór, múzeum, színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi műve(i). 

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 

emlékszoba, kiállítás, múzeum, 

A tanuló 

 tisztában van a tájegység 

/ település / kerület / iskola stb. 

kulturális, irodalmi hagyomá-

nyaival, ismer irodalmi emlékhe-

lyeket;  

 a tematika kapcsán al-

kalmassá válik egy szóbeli té-

makör kifejtésére (érettségi kö-

Vizuális kultúra; Hon és 

népismeret; Földrajz; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: régió, tájegység, 

történelmi emlékezet, 

emlékhely, hagyomány. 

Társadalomismeret: 

civil társadalom, a loká-



temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz kapcsoló-

dó fogalmi ismeretek. 

vetelményrendszer). lis kulturális szervező-

dések jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az iroda-

lom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 

megismert életműve vagy portréja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 

alkotásokban.  

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 

alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alko-

tás összevetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képes-

ség fejlesztése. 

 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és meg-

osztására. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szabó Lőrinc költészetének jel-

lege, pl. a Lóci-versek, Az Egy 

álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a Tücsökze-

ne) néhány darabja alapján. 

Weöres Sándor költészetének 

tematikus és formai változatos-

sága (pl. a Rongyszőnyeg; Ma-

gyar etüdök alapján); gondolati 

költészete; szerepversei, stílus-

utánzatai (pl. a Psyché szemel-

vényei).  

Pilinszky János világlátásának 

tükröződése költészetében; alko-

tásmódjának, poétikai megoldá-

sainak, motívumainak sajátossá-

gai (a Harmadnapon és még egy 

műve alapján, pl. Négysoros, 

Francia fogoly, Harbach 1944, 

Apokrif stb.).  

Márai Sándor életműve néhány 

epikus szemelvény alapján (pl. 

Egy polgár vallomásai; A gyer-

tyák csonkig égnek; Napló); esz-

szérészlet (pl. Füves könyv) és 

lírai alkotás (Halotti beszéd) 

alapján; az emigráns léthelyzet 

hatása. 

Ottlik Géza: Iskola a határon - 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében;  

 műismereti minimum: 

Szabó Lőrinc egy-két műve, 

Weöres Sándor egy-két műve; 

Pilinszky János Harmadnapon 

és még egy műve; 

 választhat: Márai Sándor 

egy-két alkotása; Ottlik Géza 

egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkal-

massá válik a műveikről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbe-

li témakör kifejtésére; memorite-

rek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Bódy 

Gábor: Psyché.  

Informatika: adattárak, 

honlapok, önálló tájé-

kozódás pl. a Márai-és 

az Ottlik- kultuszról. 



sok szempontú regényértelme-

zés.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismere-

tek. 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló feldolgo-

zására. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelme-

zésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

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

együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat 

meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

magyar irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj össze-

függéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy mű 

korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces 

novellák).  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Illyés Gyula lírájának sajátossá-

gai az Egy mondat a zsarnokság-

ról és más műve alapján (pl. 

Bartók, Koszorú); az irodalmi 

szociográfia műfaja, l. Puszták 

népe (vagy részletek).  

Németh László egy regénye (pl. 

Iszony) vagy egy drámája (pl. II. 

József; A két Bolyai).  

Nagy László költői világa, alko-

tásmódja (pl. népiesség, hosszú-

énekek, montázstechnika, kép-

rendszer, portrévers, képvers) 

egy-két műve alapján (pl. Him-

nusz minden időben, Ki viszi át a 

szerelmet; József Attila!; Me-

nyegző). 

Örkény István groteszk látás-

módja néhány egyperces novella 

és / vagy a Tóték alapján. A vá-

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében;  

 műismereti minimuma: 

Illyés Gyula egy műve;  

 továbbá választhat: Né-

meth László egy műve; Örkény 

István néhány műve; Nagy Lász-

ló egy-két műve; esszérészlet 

Illyés Gyula, Németh László 

műveiből;  

 a szerzők kapcsán alkal-

massá válik a műveikről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbe-

li témakör kifejtésére; memorite-

rek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Örkény 

műveinek filmes adap-

tációi.  

Informatika: internetes 

közlés, adattárak –

önálló tájékozódás. 



lasztott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, kép-

vers, groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látás-

módok).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom 

sokféleségének, határokon átnyúló egységének megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, cso-

portok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak 

kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfa-

jú epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Választás alapján művek, sze-

melvények 20. századi:  

 szépprózai alkotásokból, pl. 

Gion Nándor, Mészöly Miklós, 

Nyirő József (pl. Úz Bence, Kop-

jafák), Szabó Magda (pl. Abi-

gél), Sánta Ferenc (pl. Sokan 

voltunk), Sütő András műveiből;  

 lírikusok munkásságából, pl. 

Áprily Lajos, Dsida Jenő, Nemes 

Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Sinka 

István, Szilágyi Domokos egy-

két műve;  

 értekező prózai művekből, 

esszékből, pl. Nemes Nagy Ág-

nes, Szerb Antal és mások mű-

veiből, például Szabó Dezső 

Adyról írt esszéiből. 

 Művelődés- és irodalomtör-

téneti tájékozódás: a nemzeti 

konzervatív irodalom, a népi 

írók mozgalma, a határon túli és 

emigráns irodalom.  

 A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a választott 

20. századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében;  

 megismeri a század iro-

dalmának néhány törekvését, 

sajátosságát (nemzeti konzerva-

tív irodalom, népi írók mozgal-

ma, határon túli magyar és emig-

ráns irodalom);  

 választhat műelemzést / 

műajánlást egyéni olvasmány-

élményei alapján;  

 a szerzők kapcsán alkal-

massá válik a műveikről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbe-

li témakör kifejtésére, memorite-

rek tolmácsolására. 

Informatika: internetes 

közlés, irodalmi adattá-

rak és honlapok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői sze-

rep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”. 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választha-

tó szerzők, művek) 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a kö-

rülöttünk levő világ megértését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; 

a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a mű-

vekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi 

élet több szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című re-

gényének feldolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásá-

nak új jelenségei.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a kortárs szép-

prózai alkotásokból, lírai mű-

vekből, esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és színház vilá-

ga (egy választott mű elemzése).  

Irodalmi díjak és díjazottak (a 

Nobel-díjas: Kertész Imre Sors-

talanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismere-

tek. 

Tájékozódás az irodalmi és 

könyvtári adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok, internetes 

folyóiratok között. 

Önálló olvasmányválasztás 

szempontjai, indoklása, értékelé-

se, mások szempontjainak értel-

mezése. 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs 

irodalomból választott szerzők 

életművének jellegével; az alko-

tók helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs iro-

dalom néhány törekvését, sajá-

tosságát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fogal-

mát; 

 választhat műelem-

zést/műajánlást egyéni olvas-

mányélményei alapján; 

 értelmez egy kortárs 

drámai alkotást (lehetőleg meg-

tekinti színházban/felvételről);  

 információkat szerez a 

kortárs irodalmi életről (könyv-

ünnepek, sikerkönyvek); irodal-

mi díjakról (pl. Kertész Imre 

Nobel-díjas Sorstalanság című 

regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkal-

massá válik a műveikről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbe-

li témakör kifejtésére, memorite-

rek tolmácsolására. 

Dráma és tánc: a kor-

társ színház irányzatai, 

példái.  

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az elekt-

ronikus tömegkommu-

nikáció és az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

Informatika: a digitális 

közlés példái.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A régió, tájegység, település, A tanuló Vizuális kultúra; Hon és 



kerület, iskola kulturális, irodal-

mi, múltbeli és jelen hagyomá-

nyai (pl. kisebbségi irodalom, 

folklór, múzeum, színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi műve(i). 

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 

emlékszoba, kiállítás, múzeum, 

temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz kapcsoló-

dó fogalmi ismeretek. 

 tisztában van a tájegység 

/ település / kerület / iskola stb. 

kulturális, irodalmi hagyomá-

nyaival, ismer irodalmi emlékhe-

lyeket;  

 a tematika kapcsán al-

kalmassá válik egy szóbeli té-

makör kifejtésére (érettségi kö-

vetelményrendszer). 

népismeret; Földrajz; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: régió, tájegység, 

történelmi emlékezet, 

emlékhely, hagyomány. 

Társadalomismeret: 

civil társadalom, a loká-

lis kulturális szervező-

dések jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az iroda-

lom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületei 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, 

slágerszöveg. 

A témakör nevelé-

si-fejlesztési céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az 

esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 

változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 

megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művé-

szet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismeré-

sének igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. 

Példával való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt 

történetileg változó hagyomány. 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szórakoztató irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei és sajátos 

műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, detektívre-

gény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). 

Az irodalom filmen; filmes fel-

dolgozások.  

Film- és könyvsikerek, divatje-

lenségek. 

Az irodalmi ismeretterjesztés 

főbb nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

A választott témához kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az irodal-

miság változó fogalmával;  

 megérti az ízlés kontex-

tuális függőségét; 

 alakul igénye és képessé-

ge az ízlés önálló fejlesztésére;  

 fejlődik médiatudatossá-

ga, esztétikai és művészeti tuda-

tossága;  

 választhat műelem-

zést/műajánlást egyéni olvas-

mány-élményei/filmélményei 

alapján; 

 a tárgykör kapcsán al-

kalmassá válik a jelenségek-

ről/művekről szóló vélemények-

nek, elemzéseknek az értelmezé-

sére; egy-egy szóbeli témakör 

kifejtésére. 

Vizuális kultúra: kortárs 

művészet.  

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, mediati-

zált kultúra. 

Ének-zene: a zene fo-

gyasztásának jelensé-

gei, zenei szubkultúrák.  

Társadalomismeret: a 

kulturális fogyasztás 

társadalmi jellemzői; 

értékviták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodal-

mi ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja 

a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő 

nyelvváltozatokat.  

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 

digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 

önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és informa-

tikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg össze-

kapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. infor-

matikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Ké-

pes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és önálló-

sággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és értékte-

remtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 



nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásá-

val; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-tudományos, pub-

licisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) szövegek fel-

dolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle szövegek megérté-

sét, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, 

tagolására irányuló elemzéssel.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, ér-

telmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem iro-

dalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e ké-

pességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Alkal-

mazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, magya-

rázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányai-

val, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg 

tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 

megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motiváció-

kat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.  

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 

történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 

elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját vélemé-

nyével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítá-

sára, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények 

megértésére, újrafogalmazására. 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajai-

ban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 

írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajá-

tosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erköl-

csi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  

Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom korsza-

kaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 

Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az 

evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző 

korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú értelme-

zésére, összevetésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmondás-

ra. 

 

12. évfolyam, emelt szint 

Tematikai egység címe Órakeret 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd 6 óra 



Életmű – József Attila 20 óra 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és 

a kortárs irodalomban 

20 óra 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs dráma-

irodalom néhány törekvése 

14 óra 

Portré – Radnóti Miklós 8 óra 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, We-

öres Sándor, Ottlik Géza 

30 óra 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, 

Nagy László 

20 óra 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század magyar irodalmából (választható 

szerzők, művek) 

16 óra 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szer-

zők, művek) 

22 óra 

Az irodalom határterületei 3 óra 

Gyakorlás, ismétlés, emelt szintű szóbeli érettségi tételek 

kidolgozása 

21 óra 

Az összes óraszám 180 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – 

avantgárd irányzatok; 

a magyar avantgárd 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar 

avantgárd irodalomban. A 20. sz. eleji stílusirányzatok 

létrejöttének, a csoportok, programok szándékainak, esz-

tétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása. Doku-

mentumok megvitatása a magyar avantgárd sajátos hely-

zetéről, Kassák szerepéről. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Világirodalom – avantgárd irány-

zatok. 

Formabontás és formaépítés (kö-

zös tendenciák a stílusirányzatok-

ban). 

Futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus: néhány szemel-

vény az egyes irányzatok doku-

mentumaiból, illetve néhány iro-

dalmi alkotás (pl. Marinetti, Ma-

jakovszkij; Trakl, G. Benn; Apol-

linaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi irány-

zatok (kubizmus, konstruktiviz-

mus, dada, stb.) néhány célkitűzé-

se, formajegye. A magyar avant-

gárd sajátosságai, az aktivizmus 

programja; Kassák Lajos szerepe 

A tanuló 

 megismeri a 20. 

sz. eleji stílusirányzatok 

létrejöttét, a csoportok, 

programok szándékait, 

esztétikai elveit, poéti-

kai megoldásait;  

 a magyar avant-

gárd sajátos helyzetét, 

Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; Mozgóképkul-

túra és médiaismeret: az avant-

gárd a képzőművészetekben 

(futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus, kubizmus, konst-

ruktivizmus, dada); az expresz-

szionista és szürrealista filmmű-

vészet. 



(egy-két művének ismerete, pl. 

Mesteremberek; A ló meghal...). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, 

aktivizmus, kubizmus, konstruktivizmus, dada, szabad 

vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – József Attila 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama; művek 

az 5–8. évfolyamról.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az esztétikai élmény hatása az önismeretre, a világisme-

retre. Igény és képesség az ízlés önálló fejlesztésére. 

Egyén és közösség viszonyrendszerének ellentmondásos-

sága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális 

elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése egyszerre van 

jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak 

többféle megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. 

József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történeté-

ben; írásművészetének jellege. A komplex képek elemzé-

se révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 

képesség fejlesztése. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jel-

lemzők, poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló 

versértelmezések megfogalmazására, vélemények, in-

terpretációk befogadására. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (pl. Tiszta szív-

vel; Tudod, hogy nincs bocsánat); 

világkép, költészetfelfogás (pl. Ars 

poetica; Thomas Mann üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. expresszio-

nizmus, szürrealizmus, Medáliák) 

és stílustendenciák (pl. újnépies-

ség) hatása.  

Jellemző lírai tematika (pl. Külvá-

rosi éj; Óda; Nem emel föl); gon-

dolati költészet 1932-1934 között 

(pl. Téli éjszaka, Reménytelenül; A 

város peremén); kései költészet 

(közéleti, pl. Levegőt; A Dunánál; 

Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; 

tragikus önsors versek, pl. Karóval 

jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). 

Versszerkezetek, verstípusok, 

hangnemek, formák, témák, motí-

vumok (pl. gyermek, éjszaka, kül-

város, bűntudat) gazdagsága. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; József Attila 

helyét, szerepét a magyar iroda-

lom történetében; írásművészeté-

nek jellegét;  

 műelemzések során meg-

ismeri József Attila jellemző lírai 

témáit, motívumait, poétikai 

megoldásait;  

 képes önálló versértelme-

zések megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy 

nincs bocsánat és még 4-5 műve 

(memoriter is); 

 képessé válik az életmű 

jellemzőinek bemutatására (lega-

lább 12 lírai alkotás alapján); a 

műveiről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat kifej-

Informatika: könyvtá-

ri és internetes tájéko-

zódás József Attila 

dokumentumokról.  

Ének-zene: megzené-

sített költemények. 

Etika; Filozófia: ko-

rabeli irányzatok és 

hatásuk; filozófiai 

kérdésfelvetések. 



Komplex költői képek (síkváltá-

sok).  

Hatása a későbbi költészetre (pl. 

Pilinszky, Nagy László). 

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 

agitatív vers, szegényember-vers, 

szonettkoszorú). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

tésére, memoriterek tolmácsolá-

sára. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Komplex kép, síkváltás, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. század-

ban és a kortárs irodalomban 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

kérdéseinek értelmezése 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megis-

mertetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, lá-

tásmódok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása. Az 

önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és mű-

választásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztá-

sára. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Epikus művek (szemelvények, 

részletek a kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 

Thomas Mann (pl. Tonio Kröger 

/ Mario és a varázsló; Bulgakov: 

A Mester és Margaríta; Camus 

(pl.: Közöny); Orwell (pl. Állat-

farm / 1984); Faulkner, He-

mingway, Hrabal, I. B. Singer, 

Szolzsenyicin alkotásaiból és 

kortárs művekből. 

A választott szerzők jellemző 

tematikája, kérdésfelvetése; for-

manyelvi, szóhasználati sajátos-

ságai.  

Művek és adaptációik összeveté-

se. 

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek). 

Legalább egy lírikus látásmódja 

egy-két művének elemző meg-

közelítésével (pl. T. S. Eliot). 

A tanuló 

 megismeri a 20. századi 

irodalom néhány meghatározó 

tendenciáját;  

 ismer néhány jellemző, 

jelentős 20. századi epikus művet, 

részletet (pl. Bulgakov, Camus, 

Faulkner, Hemingway, Hrabal, 

Kafka, Thomas Mann, Orwell, I. 

B. Singer, Szolzsenyicin alkotása-

iból) és kortárs szerzők epikai és 

lírai alkotásait;  

 ismeri egy kiemelkedő 

lírikus portréját, egy-két művét 

(pl. T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelme-

zések megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját ol-

vasmányélményeinek előadására 

(műbemutatás / ajánlás). 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, pl. 

Kafka, Orwell, Hrabal 

műveiből. 



A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. intellektuális költészet, 

mitologizálás, mitoszregény, 

dokumentum-irodalom, parabo-

la, egzisztencializmus). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyé-

ni konfliktusok hátterének megértése. Annak megélése, hogy a mű-

vekben megjelenített konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a 

saját életproblémák felismerésében, értelmezésében. A színház és a 

dráma alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás 

sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 

dráma, egzisztencialista dráma, 

groteszk színház, amerikai drá-

mairodalom köréből). 

Szemelvények, részletek drámai 

művekből, pl. Brecht (pl. Kol-

dusopera/Kurázsi mama; Bec-

kett: Godot-ra várva; Ionesco: A 

kopasz énekesnő; Dürrenmatt 

(pl. Az öreg hölgy látogatása/A 

fizikusok); egy szerző, mű kö-

zéppontba állítása. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. epikus színház, elidegenítő 

effektusok, song, tézisdráma, 

abszurd dráma, példázatosság, 

groteszk komédia, paradoxon). 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és színház 

néhány jellemző tendenciáját;  

 elemez egy-két jelentős 

20. századi vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a hagyomány 

és újítás kettősségének) figye-

lembevételével; bemutatja dra-

maturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány állás-

pontot a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megte-

kint egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott interpretációt;  

 lehetőség szerint kidol-

goznak egy-egy jelenetet az 

elemzett művekből;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus befoga-

dására. 

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának törté-



nete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világhábo-

rú alatt. Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több 

szempontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szere-

pének bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése. Az 

esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Radnóti Miklós portréja. 

Életút és életmű egysége (halál-

tudat, munkaszolgálat, lágervers; 

idill és tragikum). A kor jellem-

zői (pl. Töredék), Radnóti tragé-

diája és költői magatartásformái 

(jóság, tiltakozás, lázadás, emlé-

kezés, emberség, hazaszeretet, 

pl. Nem tudhatom, hitvesi költé-

szet, pl. Tétova óda, Levél a hit-

veshez). 

Jellemző műfajok, témák, életér-

zések költészetében; műveinek 

formai és stiláris sajátosságai 

(avantgárd, szabad vers, klasszi-

cizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga 

és legalább még egy mű alapján, 

pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos 

ég és a bori notesz (pl. Erőltetett 

menet, Razglednicák). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

A tanuló  

 tisztában van Radnóti 

életművének jellegével; a költő 

helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében; Vergilius 

rá tett hatásával; 

 felismeri jellemző műfa-

jait, versformáit; 

 műismereti minimuma: 

Nem tudhatom, Hetedik ecloga 

és még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkal-

massá válik legalább 4 alkotásá-

nak és a műveiről szóló vélemé-

nyeknek, elemzéseknek az ér-

telmezésére; egy-egy szóbeli 

témakör kifejtésére; memorite-

rek tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: munkaszolgálat, 

munkatábor.  

Földrajz: emlékhelyek, 

Radnóti életének, sor-

sának topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 

megismert életműve vagy portréja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 

alkotásokban.  

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 

alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alko-

tás összevetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képes-

ség fejlesztése. 

 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és meg-

osztására. 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szabó Lőrinc költészetének jel-

lege, pl. a Lóci-versek, Az Egy 

álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a Tücsökze-

ne) néhány darabja alapján. 

Weöres Sándor költészetének 

tematikus és formai változatos-

sága (pl. a Rongyszőnyeg; Ma-

gyar etüdök alapján); gondolati 

költészete; szerepversei, stílus-

utánzatai (pl. a Psyché szemel-

vényei).  

Pilinszky János világlátásának 

tükröződése költészetében; alko-

tásmódjának, poétikai megoldá-

sainak, motívumainak sajátossá-

gai (a Harmadnapon és még egy 

műve alapján, pl. Négysoros, 

Francia fogoly, Harbach 1944, 

Apokrif stb.).  

Márai Sándor életműve néhány 

epikus szemelvény alapján (pl. 

Egy polgár vallomásai; A gyer-

tyák csonkig égnek; Napló); esz-

szérészlet (pl. Füves könyv) és 

lírai alkotás (Halotti beszéd) 

alapján; az emigráns léthelyzet 

hatása. 

Ottlik Géza: Iskola a határon - 

sok szempontú regényértelme-

zés.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismere-

tek. 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében;  

 műismereti minimum: 

Szabó Lőrinc egy-két műve, 

Weöres Sándor egy-két műve; 

Pilinszky János Harmadnapon 

és még egy műve; 

 választhat: Márai Sándor 

egy-két alkotása; Ottlik Géza 

egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkal-

massá válik a műveikről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbe-

li témakör kifejtésére; memorite-

rek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Bódy 

Gábor: Psyché.  

Informatika: adattárak, 

honlapok, önálló tájé-

kozódás pl. a Márai-és 

az Ottlik- kultuszról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló feldolgo-

zására. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelme-



céljai zésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

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

együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat 

meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

magyar irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj össze-

függéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy mű 

korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces 

novellák).  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Illyés Gyula lírájának sajátossá-

gai az Egy mondat a zsarnokság-

ról és más műve alapján (pl. 

Bartók, Koszorú); az irodalmi 

szociográfia műfaja, l. Puszták 

népe (vagy részletek).  

Németh László egy regénye (pl. 

Iszony) vagy egy drámája (pl. II. 

József; A két Bolyai).  

Nagy László költői világa, alko-

tásmódja (pl. népiesség, hosszú-

énekek, montázstechnika, kép-

rendszer, portrévers, képvers) 

egy-két műve alapján (pl. Him-

nusz minden időben, Ki viszi át a 

szerelmet; József Attila!; Me-

nyegző). 

Örkény István groteszk látás-

módja néhány egyperces novella 

és / vagy a Tóték alapján. A vá-

lasztott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében;  

 műismereti minimuma: 

Illyés Gyula egy műve;  

 továbbá választhat: Né-

meth László egy műve; Örkény 

István néhány műve; Nagy Lász-

ló egy-két műve; esszérészlet 

Illyés Gyula, Németh László 

műveiből;  

 a szerzők kapcsán alkal-

massá válik a műveikről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbe-

li témakör kifejtésére; memorite-

rek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Örkény 

műveinek filmes adap-

tációi.  

Informatika: internetes 

közlés, adattárak –

önálló tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, kép-

vers, groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látás-

módok).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom 

sokféleségének, határokon átnyúló egységének megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, cso-

portok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak 

kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfa-

jú epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  



Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Választás alapján művek, sze-

melvények 20. századi:  

 szépprózai alkotásokból, pl. 

Gion Nándor, Mészöly Miklós, 

Nyirő József (pl. Úz Bence, Kop-

jafák), Szabó Magda (pl. Abi-

gél), Sánta Ferenc (pl. Sokan 

voltunk), Sütő András műveiből;  

 lírikusok munkásságából, pl. 

Áprily Lajos, Dsida Jenő, Nemes 

Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Sinka 

István, Szilágyi Domokos egy-

két műve;  

 értekező prózai művekből, 

esszékből, pl. Nemes Nagy Ág-

nes, Szerb Antal és mások mű-

veiből, például Szabó Dezső 

Adyról írt esszéiből. 

 Művelődés- és irodalomtör-

téneti tájékozódás: a nemzeti 

konzervatív irodalom, a népi 

írók mozgalma, a határon túli és 

emigráns irodalom.  

 A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a választott 

20. századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében;  

 megismeri a század iro-

dalmának néhány törekvését, 

sajátosságát (nemzeti konzerva-

tív irodalom, népi írók mozgal-

ma, határon túli magyar és emig-

ráns irodalom);  

 választhat műelemzést / 

műajánlást egyéni olvasmány-

élményei alapján;  

 a szerzők kapcsán alkal-

massá válik a műveikről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbe-

li témakör kifejtésére, memorite-

rek tolmácsolására. 

Informatika: internetes 

közlés, irodalmi adattá-

rak és honlapok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői sze-

rep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választha-

tó szerzők, művek) 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a kö-

rülöttünk levő világ megértését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; 

a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a mű-

vekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi 

élet több szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című re-

gényének feldolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásá-

nak új jelenségei.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a kortárs szép-

prózai alkotásokból, lírai mű-

A tanuló Dráma és tánc: a kor-

társ színház irányzatai, 



vekből, esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és színház vilá-

ga (egy választott mű elemzése).  

Irodalmi díjak és díjazottak (a 

Nobel-díjas: Kertész Imre Sors-

talanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismere-

tek. 

Tájékozódás az irodalmi és 

könyvtári adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok, internetes 

folyóiratok között. 

Önálló olvasmányválasztás 

szempontjai, indoklása, értékelé-

se, mások szempontjainak értel-

mezése. 

 tisztában van a kortárs 

irodalomból választott szerzők 

életművének jellegével; az alko-

tók helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs iro-

dalom néhány törekvését, sajá-

tosságát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fogal-

mát; 

 választhat műelem-

zést/műajánlást egyéni olvas-

mányélményei alapján; 

 értelmez egy kortárs 

drámai alkotást (lehetőleg meg-

tekinti színházban/felvételről);  

 információkat szerez a 

kortárs irodalmi életről (könyv-

ünnepek, sikerkönyvek); irodal-

mi díjakról (pl. Kertész Imre 

Nobel-díjas Sorstalanság című 

regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkal-

massá válik a műveikről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbe-

li témakör kifejtésére, memorite-

rek tolmácsolására. 

példái.  

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az elekt-

ronikus tömegkommu-

nikáció és az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

Informatika: a digitális 

közlés példái.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A régió, tájegység, település, 

kerület, iskola kulturális, irodal-

mi, múltbeli és jelen hagyomá-

nyai (pl. kisebbségi irodalom, 

folklór, múzeum, színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi műve(i). 

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 

emlékszoba, kiállítás, múzeum, 

temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz kapcsoló-

dó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a tájegység 

/ település / kerület / iskola stb. 

kulturális, irodalmi hagyomá-

nyaival, ismer irodalmi emlékhe-

lyeket;  

 a tematika kapcsán al-

kalmassá válik egy szóbeli té-

makör kifejtésére (érettségi kö-

vetelményrendszer). 

Vizuális kultúra; Hon és 

népismeret; Földrajz; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: régió, tájegység, 

történelmi emlékezet, 

emlékhely, hagyomány. 

Társadalomismeret: 

civil társadalom, a loká-

lis kulturális szervező-

dések jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az iroda-

lom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületei 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, 



slágerszöveg. 

A témakör nevelé-

si-fejlesztési céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az 

esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 

változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 

megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művé-

szet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismeré-

sének igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. 

Példával való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt 

történetileg változó hagyomány. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

A szórakoztató irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei és sajátos 

műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, detektívre-

gény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). 

Az irodalom filmen; filmes fel-

dolgozások.  

Film- és könyvsikerek, divatje-

lenségek. 

Az irodalmi ismeretterjesztés 

főbb nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

A választott témához kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az irodal-

miság változó fogalmával;  

 megérti az ízlés kontex-

tuális függőségét; 

 alakul igénye és képessé-

ge az ízlés önálló fejlesztésére;  

 fejlődik médiatudatossá-

ga, esztétikai és művészeti tuda-

tossága;  

 választhat műelem-

zést/műajánlást egyéni olvas-

mány-élményei/filmélményei 

alapján; 

 a tárgykör kapcsán al-

kalmassá válik a jelenségek-

ről/művekről szóló vélemények-

nek, elemzéseknek az értelmezé-

sére; egy-egy szóbeli témakör 

kifejtésére. 

Vizuális kultúra: kortárs 

művészet.  

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, mediati-

zált kultúra. 

Ének-zene: a zene fo-

gyasztásának jelensé-

gei, zenei szubkultúrák.  

Társadalomismeret: a 

kulturális fogyasztás 

társadalmi jellemzői; 

értékviták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodal-

mi ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja 

a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő 

nyelvváltozatokat.  

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 

digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 



önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és informa-

tikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg össze-

kapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. infor-

matikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Ké-

pes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és önálló-

sággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és értékte-

remtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 

nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásá-

val; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-tudományos, pub-

licisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) szövegek fel-

dolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle szövegek megérté-

sét, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, 

tagolására irányuló elemzéssel.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, ér-

telmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem iro-

dalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e ké-

pességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Alkal-

mazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, magya-

rázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányai-

val, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg 

tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 

megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motiváció-

kat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.  

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 

történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 

elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját vélemé-

nyével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítá-

sára, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények 

megértésére, újrafogalmazására. 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajai-

ban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 

írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajá-

tosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erköl-

csi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  

Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom korsza-

kaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 

Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az 

evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző 

korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú értelme-

zésére, összevetésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmondás-



ra. 



 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 



 

 

A nyolc évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a 

tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános 

iskola felső tagozata és a négy évfolyamos gimnázium egészét. A történelem-tananyag 

elrendezése a nyolc évfolyamos gimnáziumokban lineáris rendszerű. A feldolgozás jellegét 

tekintve végig elemző, forrás- és tevékenységközpontú. 

A gimnáziumi történelemtanítás legfőbb célja az általános történelmi műveltség 

kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megalapozását szolgáló nevelő-

oktató tevékenység biztosítása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulók 

személyiségének fejlesztésében, társadalmi szerepvállalásuk tudatosításában. 

Olyan alapvető normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a 

magyar történelem feldolgozásával; az európai demokratikus értékrend kialakítása az 

egyetemes történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti tantárgyrészek révén is a 

történelemtanítás segíti a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelést; az 

állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való felkészítést; az alapvető 

személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismerését és tiszteletét; az 

egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztését; 

valamint a szociális érzékenység kialakítását a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak 

megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme 

sokféle egyéb nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó 

gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák iránt a kisebbségek történelmének 

áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek 

múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre; továbbá a 

tudatos környezetvédelemre, fenntarthatóságra nevelésre kell törekedni a környezet és a 

természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés kezdő, a rendszeres történelemtanítás bevezetését 

megelőző, 5-6. osztályos szakaszában az európai műveltség latin alapjaival kívánjuk 

megismertetni diákjainkat.  

A latin örökségünk egyrészt a latin nyelvi képzést megalapozó tárgy, amely az ókor 

történeteit közvetíti egy mesés narratívában, lehetőséget nyújtva a történeti segédtudományok 

tanulmányozására, valamint megalapozva ezzel a rendszeres történelemtanulás megkezdését. 

Ugyanakkor e tantárgy lehetőséget nyújt az antikvitás, a görög-latin-keresztény-humanista 

kultúra európai és hazai továbbélésének, napjainkban való jelenlétének a bemutatására. Ez a 

kétéves időszak teret biztosít alapkészségek gyakorlására, elmélyítésére, így a szövegértés, 

szövegalkotás, lényegkiemelés, a tanulásmódszertan fejlesztésére. A tanításnak ezen a 

szintjén a történetek tanításán alapuló történelemtanítás, az elbeszélő jelleg áll a 

középpontban. 

A gimnáziumi történelemtanítás szintje a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző 

jellegű, mely az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor a történelem 

élményszerű tanítására, közös feldolgozására kell törekedni, mely örömet jelent a diákok 

számára. El kell érni, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen az ismeretek 

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

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. 

Az ismeretek elsajátításával azonos fontosságú a tanulói képességek fejlesztése, melyet 

kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért 

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

velük kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a tanulói képességek különböző területeken történő azonos súlyú fejlesztése. 

Ezek az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben 

és térben való tájékozódás. El kell érmi, hogy a tanulók a fejlesztési területek révén 



 

 

rendelkezzenek a történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; birtokában 

legyenek az alapvető történelmi tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet jelentő 

történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban és írásban egyaránt előadni. 

Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor 

társadalmi eseményeit, és legyenek képesek álláspontjukat érvekkel alátámasztva képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy 

fejlesztési feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy egy kétéves ciklus során a 

megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott 

tevékenységek mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy 

melyik témánál mely fejlesztési feladatokat vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában 

dolgozza fel. Így a tevékenység megnevezése után dőlt betűvel írt zárójeles példák is csupán 

javasolt, tájékoztató jellegűek. Ugyancsak tájékoztató jellegű, csupán javasolt a táblázatok 

ismeretek rovatában dőlt betűvel jelölt ismétlődő és hosszmetszeti témák, valamint a 

kapcsolódási pontok és ajánlott anyagaik is. 

A történelemtanítás egyik kulcsfontosságú feladata a tanulók történelemszemléletének 

formálása, ugyanakkor a pluralizmus alapelve jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem 

ütköző eltérő szemlélet tiszteletben tartása is elengedhetetlen. 

A társadalmi és állampolgári ismereteket a 7–10. évfolyamokon a történelmi tartalmak 

részeként kell megjeleníteni oly módon, hogy az egyes korszakok eseményei, jelenségei 

feldolgozásakor az ide kapcsolódó kulcsfogalmakat, fogalmakat folyamatosan bővíteni, 

mélyíteni szükséges. A 11–12. osztály témakörei a társadalmi gyakorlatra összpontosító, 

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

közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk olyan 

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

jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő 

ismeretek fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai 

tudás összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként 

működik a társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. 

Ezért fontos, hogy közismereti tanulmányaik utolsó szakaszában, a fiatalok találkozzanak e 

témakörökkel, és a felnőtt kor küszöbén alapvető ismereteket, valamint ösztönzést kapjanak 

ahhoz, hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi közösségeik, 

másrészt az ország egészének életébe. 

Az egyes évfolyamok követelménye előtti táblázatban foglaltuk össze az egyes 

témakörök elsajátítására ajánlott óraszámokat, amelyektől a témákon belül a tanár 

igény szerint eltérhet úgy, hogy a téma egészére fordított időmennyiség változatlan 

marad. 



 

 

Nyolcosztályos képzés 

7–8. évfolyam 

Az évfolyamok által meghatározott életkori szinten már lehetőség van a múlt valóságát a 

korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, 

sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe ágyazva bemutatni. A tanulók már elvont fogalmi 

gondolkodásra is képessé válnak. A képzés tehetséggondozó jellegéből következően a 

történelemtanítás már az alsóbb évfolyamokon is nem csupán a múltat megjelenítő jellegű, 

hanem jobban közelít az elemző irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy képszerűség 

elvét és igényét teljességgel el kellene hagyni, de mindenképpen törekedni kell arra, hogy a 

tanulók a történelem megismerésének és elemzésének alapvető módszereit is elsajátítsák. 

Ebben a képzési szakaszban kiemelt szerepet kap a magyar középkor bemutatásán keresztül a 

hazafiság erősítése, mely a magyar középkor történetén keresztül jól fejleszthető. További 

fontos cél a történelmi ismeretek önálló elsajátítása képességének mind magasabb szintre 

emelése. 

7. évfolyam 

témakör - témák alapóra 

(2) 

növelt 

óraszám 

(2+1) 

I. Az őskor és az ókori Kelet 21 31 

 A történelem forrásai. A történelem segédtudományai. 2 2 

 Az őskőkor világa. 2 2 

 Az újkőkor változásai (gazdaság, életmód, vallás). 2 3 

 Az ókori folyamvölgyi civilizációk. 4 6 

 A Közel-Keletet egyesítő birodalmak. 3 5 

 Vallás az ókori Keleten. 3 4 

 Az ókori Kelet kulturális öröksége. Az írásbeliség kezdetei. 3 5 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  2 

II. Az ókori Hellász 23 34 

 A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné.  1 

 A polisz kialakulása. 3 3 

 A görög gyarmatosítás és hatásai. 2 3 

 Az athéni demokrácia kialakulása. 3 4 

 Spárta. 2 3 

 A görög-perzsa háborúk. 2 3 

 A demokrácia működése Athénban. 3 4 

 Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 2 3 

 Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköz-

napok. 

4 5 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 



 

 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  3 

III. Az ókori Róma 26 38 

 A királyok kora Rómában. 1 1 

 A korai köztársaság időszaka. 2 2 

 Társadalmi és politikai küzdelmek a köztársaságkori Ró-

mában. 

2 3 

 A hódító Róma. 2 3 

 A hódítások társadalmi, gazdasági és politikai hatásai. 1 2 

 A római köztársaság válságának időszaka: reformok, re-

formkísérletek, egyeduralmi törekvések. 

3 4 

 Korai császárkor, a principátus politikai rendszere. 3 3 

 A Római Birodalom gazdasága. 1 2 

 A kereszténység kialakulása és legfontosabb tanai. 3 3 

 A kereszténység és a Római Birodalom viszonya, az egy-

házszervezet kialakulása. 

2 2 

 A Római Birodalom válsága és a Nyugatrómai Birodalom 

bukása. 

2 2 

 Pannónia provincia. 1 1 

 A római hitvilág, művészet, tudomány és jog. 2 3 

 Életmód és mindennapok a Római Birodalomban. 2 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  3 

Összes óra 72 108 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet 
Órakeret 

21 / 31 óra 

Előzetes tudás 
Politikai rendszerek alapfogalmai, társadalmi rétegződés, a zsidó vallás 

jellemzői, a történelmi atlasz használata, a történelem forrásai. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok mód-

szereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel a 

történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi törté-

nelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések 

alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. Felismeri, hogy a 

közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok 

jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom 

szerves összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó 

munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, 

hogy a közösség teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és 

fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, s 

maga kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s fordítva, a 

kormányzás is hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak 

válaszokat a kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható in-

formációk megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti 

adottságok meghatározó szerepét az első államok, birodalmak keletke-

zésében és felbomlásában. Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, 



 

 

társadalmi gyökereit, megérti az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt 

hatásukat. Belátja, hogy a társadalom az ókori Keleten tagolt, melyben 

az engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös függés és hierarchia 

egyaránt fontos. 

Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 

rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz kap-

csolódva és konkrét eseményekhez kapcsolódva egyaránt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. A tör-

ténelem segédtudományai. 

 

Az őskőkor világa. 

 

Az újkőkor változásai (gaz-

daság, életmód, vallás). 

 

Az ókori folyamvölgyi civili-

zációk. 

A földrajzi környezet 

 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. 

Birodalmak. 

 

Vallás az ókori Keleten. 

A világvallások alapvető ta-

nításai, vallásalapítók, val-

lásújítók. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége. Az írásbeliség 

kezdetei. 

Vallások szellemi, társadalmi 

gyökerei és hatásai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartás-típusok, élethely-

zetek megfigyelése különböző 

források alapján. (Pl. a zsák-

mányoló és a termelő életmód 

összehasonlítása.) 

– Írott forrásból szerzett 

információk rendszerezése. 

(Pl. Hammurapi törvényeinek 

elemzése megadott szempont-

ok alapján.) 

– Önálló internetes in-

formációgyűjtés. (Pl. a budd-

hizmus jellemzői.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése vitatott 

történelmi kérdésben saját 

vélemény alátámasztására. (Pl. 

az egyiptomi piramisépítéshez 

kapcsolódó elképzelések.) 

 

Kommunikáció: 

– Ábra elemzése. (Pl. 

Egyiptom társadalmát vagy a 

sumer templomgazdaságot 

bemutató ábra elemzése.) 

– Szóbeli beszámoló 

gyűjtő-, illetve kutatómunká-

val szerzett ismeretek alapján. 

(Pl. az ókori keleti civilizációk 

jellegzetes tárgyi emlékeinek 

és kulturális örökségének fel-

dolgozása.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Tanult események 

topográfiai helyének megmu-

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, dokumen-

tumtípusok, írás- és könyvtár-

történet. Az írás kialakulása, 

az írásjelek. 

 

Matematika: 

Lineáris időfogalom, időtar-

tam, időpont, negatív számok, 

kör. 

 

Biológia-egészségtan: 

A homo sapiens az egységes 

faj, fajok kihalása és megje-

lenése. 

 

Vizuális kultúra: 

A gízai piramisegyüttes. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

A kommunikáció történeté-

nek alapfordulatai: írás.  



 

 

tatása térképen (pl. Nílus, Je-

ruzsálem, Egyiptom). 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmények, 

történelmi forrás, tények és bizonyítékok. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági kap-

csolatok, kereskedelem, város, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

birodalom, 

vallás, monoteizmus/egyistenhit, politeizmus/többistenhit, kultúra.  

Fogalmak, adatok 

 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, má-

gia, zsákmányoló életmód, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, 

városállam, öntözéses földművelés, piramis, múmia, fáraó, hieroglifa, 

ékírás, hangjelölő írás, Biblia, Ószövetség, buddhizmus, brahmanizmus, 

konfucianizmus, taoizmus., forrás, segédtudományok, társadalom, 

állam, hierarchia, kaszt, politeizmus, monoteizmus 

 

Személyek: Kheopsz, II. Ramszesz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, 

Mózes, Buddha, Konfuciusz, József, Ábrahám, vallásonként egy-két 

fontosabb isten neve. 

 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, 

Egyiptom, Nílus, Palesztina, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem, 

Vértesszőlős, Fönícia, Sumer, Asszíria. 

 

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

(az első államok kialakulása, az Egyiptomi Birodalom egyesítése), Kr. e. 

XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), Kr. e. X. sz. (a zsidó állam fényko-

ra), Kr. e. VI. század (a babiloni fogság) 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 

23 / 34 óra 

Előzetes tudás Ókori utazások. A mítoszok. Történetek a görög mitológiából. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, köz-

társaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra). 

Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a 

modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, poli-

tikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi – okait, különválasztva az ürü-

gyektől. 

Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. 

Elfogadja a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humánum, 

a szépség és jóság antik eszméje megbecsülésének és a művészi értékek 

megóvásának szükségességét. 

Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlás-

ra kerül sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek 



 

 

közötti kereskedelem meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmi-

szereket ad az egyik oldal, míg iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy euró-

pai civilizáció gyökerei az antikvitásból erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrá-

cia alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alap-

elveivel. Képes a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, 

kiselőadás tartására. Képes különböző időszakok történelmi térképeinek 

az összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A görög történelem kezde-

tei: Kréta és Mükéné. 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

A görög gyarmatosítás és 

hatásai. 

 

Az athéni demokrácia kiala-

kulása. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög-perzsa háborúk. 

 

A demokrácia működése At-

hénban. 

Államformák, államszervezet.  

 

Nagy Sándor birodalma és a 

hellenizmus. 

Birodalmak. 

 

Az ókori görög hitvilág, mű-

vészet, tudomány és hétköz-

napok. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Történelmi atlasz 

használata. (Pl. a görög-perzsa 

háborúk tanulmányozásához.) 

– Vizuális rendezők ké-

szítése, tanulmányozása. (Pl. 

az athéni és a spártai állam-

szervezet megjelenítése áb-

rán.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Adott történetben valós 

és fiktív elemek megkülönböz-

tetése. (Pl. Plutarkhosz életraj-

zainak elemzése.) 

– Az emberi cselekvés és 

annak következménye közti 

kapcsolat felismerése (pl. 

Themisztoklész példáján). 

 

Kommunikáció: 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása (pl. a görög művészetek 

témájában). 

– Rajzos vázlat (pl. gon-

dolattérkép készítése a görög 

gyarmatosítás hatásairól). 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Események, jelensé-

gek, tárgyak időrendbe állítása. 

(Pl. a görög történelemről 

komplex kronológiai táblázat 

készítése.) 

– A gyorsan és lassan 

lezajló változások megkülön-

böztetése. (Pl. a hellenizmus-

ban a görög és keleti jellemzők 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mitológiai történetek, kultu-

rált könyvtárhasználat. 

 

Matematika:  

Pitagorasz, Eukleidész.  

 

Fizika: 

Az atom fogalmának átalaku-

lásai. 

 

Földrajz: 

A Balkán-félsziget földrajzi 

adottságai. 

 

Vizuális kultúra: 

Görög műalkotások (pl. athé-

ni Akropolisz). 

 

Dráma és tánc: 

Az ókori színház és a dráma. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 



 

 

egymásra hatása.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, interpretáció, je-

lentőség. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, népesedés, népességrobbanás, migrá-

ció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági kap-

csolatok, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

köztársaság, demokrácia, polgárjog, birodalom, szuverenitás,  

politeizmus, kultúra. 

Fogalmak, adatok 

 

Fogalmak: polisz, mitológia, olimpia, arisztokrácia, démosz, hoplita, 

türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépsza-

vazás, Akropolisz, katonaállam, helóta, filozófia, hellenizmus, arkhón, 

demokrácia, türannosz. 

 

Személyek: Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leóni-

dasz, Themisztoklész, Periklész, Pheidiasz, Hérodotosz, Platón, Ariszto-

telész, Nagy Sándor, legfontosabb görög istenek, Drakón, Lükurgosz,  

Xercész, Szókratész, II. Philipposz. 

 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Olümpia, Ma-

rathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, 

Alexandria, Kréta, Trója, Délosz, Iónia. 

 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 594 

(Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr. e. 490 (a 

marathóni csata), Kr. e. 480 (a thermopülai csata, a szalamiszi ütközet) 

Kr.e. V. század közepe (Periklész kora, Athén fénykora), Kr. e. 336–323 

(Nagy Sándor uralkodása), Kr. e. 31 (a hellenizmus időszakának vége), 

Kr. e. 492–449 (görög-perzsa háborúk), Kr. e. 338 (a khairóneiai 

csata). 

 

Tematikai egység Az ókori Róma  
Órakeret 

26 / 38 óra 

Előzetes tudás 
Történetek a római mitológiából, római mondák. Ókori utazások. 

Pannónia provincia, a velünk élő Róma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása ját-

szik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, 

gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Meg-

ismeri a birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormány-

zati hatalom sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, 

jövedelem; politikai tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; társa-

dalmi tényezők - társadalmi támogatottság; kulturális tényezők – ideo-

lógia; egyéb tényezők – erőszak. Látja, hogy a kormányzati hatalom 



 

 

általában egyének és testületek között oszlik meg. Megérti, hogy a 

gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja lehet egy-egy személy 

vagy csoport politikai befolyásának, de a politikai befolyás is gazda-

sági hatalomhoz juttathat embereket. 

Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásá-

nak és egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, 

valamint felismeri annak civilizációformáló szerepét. 

Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jog-

rendszer és államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a 

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

európai civilizációra gyakorolt hatását. 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazá-

sára, valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyila-

gosan érvelni. Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folya-

matábra, diagram, vizuális rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyok kora Rómában. 

 

A korai köztársaság időszaka. 

 

Társadalmi és politikai küz-

delmek a köztársaságkori 

Rómában.  

 

A hódító Róma. 

 

A hódítások társadalmi, gaz-

dasági és politikai hatásai. 

 

A római köztársaság válságá-

nak időszaka: reformok, re-

formkísérletek, egyeduralmi 

törekvések. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Korai császárkor, a 

principatus politikai rendsze-

re. 

Államformák, államszervezet. 

 

A Római Birodalom gazda-

sága. 

 

A kereszténység kialakulása 

és legfontosabb tanai. 

A világvallások alapvető ta-

nításai, vallásalapítók, val-

lásújítók. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés tárgyak, 

épületek megfigyeléséből. (Pl. 

római kori tárgyi emlék meg-

tekintése.) 

– Segédkönyvek, kézi-

könyvek, lexikonok használata 

(pl. a római hadseregről készí-

tendő kiselőadáshoz). 

– A tanultak felhasználá-

sa új feladathelyzetben. (Pl. a 

természeti viszonyok hatása az 

államok kialakulására.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Történelmi problémák 

felismerése, tanulmányozása. 

(Pl. Miért üldözték a keresz-

ténységet egyes római császá-

rok?) 

– Adott történetben valós 

és fiktív elemek megkülönböz-

tetése (pl. Róma alapításának 

mítosza). 

– Feltevések megfogal-

mazása a történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek, visel-

kedésének mozgatórugóiról. 

(Pl. Constantinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra készítése 

Magyar nyelv és irodalom: 

Biblia, bibliai történetek, 

kulturált könyvtárhasználat. 

 

Földrajz: 

Az Appennini-félsziget és a 

Földközi-tenger medencéjé-

nek földrajzi adottságai. 

 

Vizuális kultúra: 

A római művészet (pl. római 

Colosseum). 



 

 

 

A kereszténység és a Római 

Birodalom viszonya, az egy-

házszervezet kialakulása.  

Vallások szellemi, társadalmi 

gyökerei. 

 

A Római Birodalom válsága  

és a Nyugatrómai Birodalom 

bukása. 

 

Pannónia provincia. 

 

A római hitvilág, művészet, 

tudomány és a jog. 

 

Életmód és mindennapok a 

Római Birodalomban. 

(pl. a római köztársaság vál-

ságáról). 

– Fogalmazás írása tör-

ténelmi-társadalmi témáról (pl. 

egy római polgár mindennap-

jairól). 

– Események dramatikus 

megjelenítése. (Pl. vita a 

senatusban Caesar korában.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a római törté-

nelem eseményeinek időrendbe 

állítása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmények, jelen-

tőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, népesedés, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági kapcso-

latok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg, gazdasá-

gi válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, birodalom, 

egyeduralom, királyság, köztársaság, császárság, önkényuralom, diktatúra, 

polgárjog, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásszabadság, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, légió, 

provincia, senatori rend, lovagrend, rabszolga, polgárháború, triumvirátus, 

principatus, limes, colonus, dominatus, diaszpóra, Újszövetség, apostol, 

egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás, gladiátor, veterán, dogma, 

zsinagóga, Szentháromság. 

 

Személyek: Hannibal, Cornelius Scipio, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, 

Julius Caesar, Antonius, Augustus (Octavianus), Názáreti Jézus, Péter 

apostol, Pál apostol, Diocletianus, Constantinus, Attila, Romulus, Sparta-

cus, Cicero, Kleopátra, Hadrianus, Nero, a legfontosabb római istenek. 

 

Topográfia: Appennini-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Biroda-

lom, Zama, Actium, Júdea, Betlehem, Pannónia, Konstantinápoly, Aquin-

cum, Sopianae, Savaria, Cannae, Dacia, Philippi. 

 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 494 (a patrícius-plebejus harcok kezdete, a 

néptribunusi hivatal létrejötte), Kr. e. 367 (a Licinius–Sextius-féle földtör-



 

 

vény), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk időszaka), Kr. e. 202 (a zamai csata), 

Kr. e. 133 (Tiberius Gracchus reformjai), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 31 

(az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói edik-

tum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugat-római Birodalom bukása), Kr. e. 216 (a cannae-i csata), Kr. e. 60 

(az első triumvirátus), Kr. e. 42 (a philippi csata). 

 

8. évfolyam 

témakör - témák alapóra 

(2) 

növelt 

óraszám 

(2+1) 

I. A középkor 27 42 

 Nyugat-Európa államai és birodalmai a kora középkorban. 1 2 

 Nyugat-Európa gazdasága és társadalma. 1 1 

 A Bizánci Birodalom. 1 1 

 A kereszténység a kora középkorban, az egyházszakadás. 2 3 

 Az iszlám kialakulása és jellemzői. 2 2 

 Az arab birodalom kialakulása és az arab kultúra. 1 2 

 A pápaság és a császárság küzdelme. 2 2 

 A keresztes hadjáratok. 2 2 

 A középkori város. 1 1 

 A céhes ipar és a kereskedelem. 1 2 

 A rendiség kialakulása és jellemzői. 2 3 

 Válság és fellendülés Nyugat-Európában a XIV–XV. században. 2 3 

 Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 2 3 

 Közép- és Kelet-Európa története a középkorban. 1 2 

 Az Oszmán (Török) Birodalom felemelkedése és jellemzői. 2 2 

 Művelődés és kultúra a középkorban. 2 2 

 A középkori élet. 2 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok  5 

II. A magyar őstörténet és az Árpádok kora 22 36 

 A magyarság eredete. 1 2 

 A magyarság vándorlása. 1 2 

 A honfoglalás. 2 3 

 A kalandozások kora. A X. század politikai, társadalmi és gaz-

dasági viszonyai. 

2 3 

 Az államalapítás első lépései Géza fejedelem uralkodása idején. 1 2 

 A keresztény monarchia megalapítása I. (Szent) István uralkodá-

sa idején. 

3 4 

 A trónviszályok és a királyi hatalom megszilárdulása a XI. szá-

zad folyamán. 

2 3 



 

 

 A hatalomgyakorlás és az államszervezet a XII. században. III. 

Béla és kora. 

2 3 

 II. András és az Aranybulla. 1 2 

 IV. Béla és a tatárjárás. 2 2 

 A királyi hatalom meggyengülése, az utolsó Árpádok. 1 1 

 Életmód, társadalom és gazdaság az Árpád-házi királyok idején. 2 2 

 A magyar művelődés és kultúra emlékei az Árpád-korban. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok  5 

III. Magyarország története a vegyesházi királyok korában 20 30 

 A tartományúri hatalom felszámolása 2 2 

 A középkori magyar állam megerősödése I. Károly uralkodása 

idején. 

3 3 

 I. (Nagy) Lajos törvényalkotói tevékenysége és külpolitikája. 2 4 

 Luxemburgi Zsigmond magyarországi uralkodása és külpolitiká-

ja. 

2 3 

 Hunyadi János törökellenes harcai és kormányzósága. 2 2 

 Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 3 4 

 Mátyás, a reneszánsz uralkodó. 2 3 

 Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. században. 2 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  5 

Összes óra 72 108 

 

Tematikai egység A középkor 
Órakeret  

27 / 42 óra 

Előzetes tudás A kereszténység latinsága. A humanista latinság. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban végbemenetnek 

olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon fejtik ki hatásukat 

jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. Nyomon követi a kö-

zépkori keresztény vallásos világkép módosulását a történelem során. Megha-

tározó európai fejlődési mozgatórugókként értékeli az egyéni érdekeltség ki-

terjedését, a hatalommegosztás elvének megjelenését az egyházi és világi, 

illetve a központi és helyi hatalom között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzióban, 

azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, megérti 

távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a tör-

ténelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember gondol-

kodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politikai szerepé-

nek, jelentőségét. 

Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimutatja a 

középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, felméri a váro-

sokat megillető közösségi szabadságjogok és önkormányzatiság értékét. Fel-

tárja a középkori keresztény civilizáció örökségét és kimutatja a középkori 

városi civilizáció továbbélését a modern európai civilizációban. Felismeri a 

termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Különböző 

szempontok alapján összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit. 



 

 

Tudja, hogy a népsűrűség eloszlásából egy területen sokféle következtetést le 

lehet vonni (pl. a gazdaság fejlettségről, a városiasodás mértékéről, háborús 

pusztításokról). 

Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket tö-

möríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szövegek jelen-

tésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek dramatizálására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nyugat–Európa államai és 

birodalmai a kora középkor-

ban. 

Birodalmak. 

 

Nyugat–Európa gazdasága és 

társadalma. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák.  

 

A Bizánci Birodalom. 

 

A kereszténység a kora kö-

zépkorban, az egyházszaka-

dás. 

 

Az iszlám kialakulása és jel-

lemzői. 

Vallások szellemi, társadal-

mi, politikai gyökerei és ha-

tásai. 

 

Az arab birodalom kialakulá-

sa és az arab kultúra. 

 

A pápaság és a császárság 

küzdelme. 

 

A keresztes hadjáratok. 

 

A középkori város. 

Falvak és városok. 

 

A céhes ipar és a kereskede-

lem. 

 

A rendiség kialakulása és 

jellemzői. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése különböző 

források alapján. (Pl. a kora 

középkori falu élete; céhes 

élet, lovagi életforma.) 

– Információk rendsze-

rezése és értelmezése. Vizuá-

lis rendezők készítése. (Pl. a 

hűbéri láncolat sematikus 

ábrája.) 

– Önálló információ-

gyűjtés adott témához, rövid 

szöveges ismertető készítése. 

(Pl. építészeti stílusok jellem-

zői.) 

– A tanultak felhaszná-

lása új helyzetekben. (Pl. 

céhszabályzat készítése; a 

nagy pestis egy túlélőjének 

visszaemlékezése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Társadalmi-

történelmi, erkölcsi problé-

mák felismerése, önálló meg-

fogalmazása. (Pl. miért osz-

tották fel Nagy Károly biro-

dalmát? Zsidóság szerepe az 

európai városiasodásban, 

antijudaista törekvések az 

egyház részéről) 

– Feltevések megfo-

galmazása híres emberek, 

történelmi személyiségek 

viselkedésének mozgatórugó-

iról és következményeiről 

(Pl. Mohamed tanításainak 

hatásai.) 

– A különbségek felis-

Magyar nyelv és irodalom: 

Könyvtárhasználat: könyv- és 

könyvtártörténet. 

 

Erkölcstan: 

A világvallások emberképe és er-

kölcsi tanításai. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az emberi test anatómiája, a vérke-

ringés, fertőzés, higiénia, járvány. 

 

Földrajz: 

Európa földrajzi adottságai, az arab 

világ területe, éghajlat-módosító 

tényezők, világvallások. 

 

Vizuális kultúra: 

Bizánci művészet, romanika (pl. 

jáki templom), gótika (pl. amiens-i 

székesegyház, Giotto), reneszánsz 

(pl. Leonardo da Vinci, Michelan-

gelo Buonarroti, Raffaello Santi) 

jelentős alkotásai és alkotói. 

 

Ének-zene: 

A reneszánsz zene. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

A kommunikáció történetének 

alapfordulatai: nyomtatás. 

 

Informatika: 

Könyv- és könyvtártörténet, az 

internet tudatos használata.  



 

 

Válság és fellendülés Nyu-

gat–Európában a XIV–XV. 

században. 

 

Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, 

ideológiák. 

 

Közép- és Kelet-Európa tör-

ténete a középkorban. 

Felzárkózás, lemaradás. 

 

Az Oszmán (Török) Biroda-

lom felemelkedése és jellem-

zői. 

 

Művelődés és kultúra a kö-

zépkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

A középkori élet. 

Hétköznapok és ünnepek. 

merése és a változások nyo-

mon követése egy-egy törté-

nelmi jelenség kapcsán. (Pl. a 

nyugati és a keleti keresz-

ténység összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Események, történe-

tek elbeszélése élőszóban, 

illetve emlékezetből. (Pl. a 

Pápai Állam létrejötte.) 

– Szóbeli beszámoló 

önálló gyűjtő-, illetve kuta-

tómunkával szerzett ismere-

tekből. (Pl. a bencés szerzete-

sek mindennapjai.) 

– Fogalmazás írása va-

lamely történelmi-társadalmi 

és erkölcsi témáról. (Pl. Nagy 

Károly államszervezete.) 

– Saját vélemény meg-

fogalmazása, tárgyilagos ér-

velés és mások véleményé-

nek figyelembe vétele. (Pl. 

vita a keresztes hadjáratok 

okairól.) 

– Rajzos vázlat készíté-

se. Folyamatábra, diagram 

elemzése (pl. a középkori 

város szerkezetéről). 

– Események, történe-

tek, jelenségek mozgásos, 

dramatikus megjelenítése (pl. 

Canossa-járás). 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A tanultak elhelyezé-

se az időben a kiemelt idő-

pontokhoz képest, kronológi-

ai számítások. (Pl. események 

Nagy Károly megkoronázá-

sához képest.) 

– Néhány kiemelt ese-

mény, jelenség topográfiai 

helyének megmutatása vagy 

elhelyezése a térképen. 

– Egyes történelmi je-

lenségek eltérő időbeli ritmu-



 

 

sának felismerése. (Pl. a kö-

zépkor építészeti korstílusai.) 

– A múltban élt embe-

rek életének összehasonlítása 

a jelennel. (Pl. a középkori és 

a mai városi élet.) 

– Néhány kiemelt ese-

mény, jelenség topográfiai 

helyének megjelölése vaktér-

képen. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, okok és következ-

mények. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllye-

dés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, falu, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, 

gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia (királyság, 

császárság), államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás,  

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 

adatok 

 

Fogalmak: középkor, kancellária, grófság, római katolikus egyház, ortodox egy-

ház, pápa, szerzetes, kolostor, kódex, bencés rend, feudalizmus, hűbériség, hű-

bérúr, hűbéres (vazallus), vár, jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, 

nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, cölibátus, inkvizíció, 

eretnekség, koldulórendek, keresztes hadjáratok, antijudaizmus, rendi monarchia, 

középkori város, városi önkormányzat, hospes, céh, járványok, levantei kereske-

delem, Hanza, huszitizmus, rekonkviszta, skolasztika, egyetem, lovag, román 

stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, könyvnyomtatás, perszonálunió, szultán, 

szpáhi, janicsár, apát, püspök, feudum, jobbágytelek, hidzsra, lovagrendek, 

rendi gyűlés, Magna Charta, konkordátum 

 

Személyek: Nursiai Szent Benedek, Justinianus, Mohamed próféta, Karolingok, 

Nagy Károly, VII. Gergely, IV. Henrik, Aquinói Szent Tamás, Leonardo da Vin-

ci, Husz János, Gutenberg, II. Mohamed, III. Ince, Hódító Vilmos, Assisi Szent 

Ferenc, I. (Földnélküli) János. 

 

Topográfia: Bizánci Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Frank Birodalom, 

Egyházi (Pápai) Állam, Verdun, Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, 

Firenze, Oszmán (Török) Birodalom, Rigómező, Aachen, Bagdad, Konstanti-

nápoly. 

 

Kronológia: 622 („Mohamed futása”, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 

(a verduni szerződés), 962 (a Német-római Császárság létrejötte), 1054 (a nagy 

egyházszakadás), 1075 (az invesztitúraharc kezdete), 1096–99 (az első keresztes 

hadjárat), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1122 (a wormsi konkordátum, az in-



 

 

vesztitúraharc első szakaszának lezárása), 1389 (az első rigómezei ütközet), 1453 

(Konstantinápoly elfoglalása, a százéves háború vége), XV. század közepe (a 

könyvnyomtatás kezdete), 756 (a Pápai Állam megszületése), 1077 (a Canossa-

járás), 1265 (mintaparlament Angliában), 1302 (az első francia rendi gyűlés), 

1337–1453 ( a százéves háború). 

 

 

Tematikai egység A magyar őstörténet és az Árpádok kora 
Órakeret 

22 / 36 óra 

Előzetes tudás 

A Német-római Birodalom és Bizánc. Művelődés és kultúra a kö-

zépkorban.  

A kereszténység latinsága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja, hogy a magyar őstörténetben sok a vitatott kérdés 

és feltételezés, mert kevés és töredékes a rendelkezésre álló forrás, 

és így az egyes szaktudományok kutatási eredményei egymásnak is 

ellentmondhatnak. Felismeri a források felhasználásával, hogy a 

magyarság korai története során a környező népekkel való kapcso-

latok segítették népünk alkalmazkodó képességét, új tudás elsajátí-

tását, mely feltétele volt fennmaradásának.  

Megérti az államalapítás történelmi jelentőségét, Belátja, hogy az 

egyházszervezés és a vármegyerendszer évszázadokra meghatároz-

ta Magyarország fejlődését. Tudja, hogy az Árpád-korban megszi-

lárdult a keresztény magyar állam. Megismeri és értékeli a legje-

lentősebb Árpád-házi uralkodók tevékenységét. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarság eredete. 

 

A magyarság vándorlása. 

 

A honfoglalás. 

 

A kalandozások kora. A X. 

század politikai, társadalmi és 

gazdasági viszonyai. 

 

Az államalapítás első lépései 

Géza fejedelem uralkodása 

idején. 

 

A keresztény monarchia 

megalapítása I. (Szent) István 

uralkodása idején. 

Uralkodók, államférfiak. 

 

A trónviszályok és a királyi 

hatalom megszilárdulása a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése a 

szövegekben. (Pl. az Arany-

bulla kulcsszavainak megke-

resése korabeli törvényi elő-

írások az idegenekről.)  

– Rövid szöveges tar-

talmi ismertető készítése az 

internet felhasználásával 

vagy ismeretterjesztő folyó-

iratból. (Pl. az Árpád-házi 

szentek élete.) 

– A tanultak felhaszná-

lása új feladathelyzetekben. 

(Pl. haditudósítás készítése a 

muhi csatáról.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Tételmondat meghatá-

rozása, szövegtömörítés, szö-

Magyar nyelv és irodalom: 

Mondák, legendák, Arany 

János: Rege a csodaszar-

vasról. 

 

Hon- és népismeret: 

Az ősi magyar kultúra ha-

gyatéka, néprajzi tájak, 

hagyományos magyar tör-

ténelmi sportok, népi mes-

terségek. 

 

Földrajz: 

Kárpát-medence földrajza, 

Magyarország tájai és fo-

lyói, Kelet-Európa és Szi-

béria tájai és fő folyói. 

 

Vizuális kultúra: 

Szent Korona, a honfogla-

lás kora (pl. a nagyszent-



 

 

XI. század folyamán. 

 

A hatalomgyakorlás és az 

államszervezet a XII. század-

ban. III. Béla és kora. 

 

II. András és az Aranybulla. 

 

IV. Béla és a tatárjárás. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

A királyi hatalom meggyen-

gülése, az utolsó Árpádok. 

 

Életmód, társadalom és gaz-

daság az Árpád-házi királyok 

idején. 

Népesség, demográfia (ván-

dorlás, migráció).  

Nők, férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák.  

 

A magyar művelődés és kul-

túra emlékei az Árpád-

korban. 

veg átfogalmazása adott 

szempont szerint. (Pl. Roge-

rius muhi csataleírásának 

átfogalmazása mongol szem-

szögből.) 

– Feltevések megfo-

galmazása igaz történetek 

szereplői cselekedeteinek 

mozgatóiról és/vagy eljátszá-

sa különböző nézőpontból. 

(Pl. IV. Béla tatárjárás előtti 

és utáni politikája.) 

– Önálló vélemény 

megfogalmazása szereplők-

ről, jelenségekről. (Pl. Szent 

László törvényalkotó tevé-

kenysége.) 

 

Kommunikáció: 

– Különböző informá-

cióforrások alapján következ-

tetések megfogalmazása. (Pl. 

az egyházszervezés jellemzői-

nek bemutatása ábra és a 

térkép alapján.) 

– Saját vélemény meg-

fogalmazása, tárgyilagos ér-

velés és mások véleményé-

nek figyelembe vétele. (Pl. II. 

András birtokpolitikája.) 

– Események, történe-

tek elbeszélése élőszóban, 

illetve emlékezetből. (Pl. egy 

kalandozó hadjárat felidézé-

se.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Események, jelensé-

gek, tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az Árpád-

házi uralkodók időrendi sor-

ba rendezése.) 

– Távolságok becslése 

és számítása történelmi tér-

képeken. Egyszerű alaprajzok 

készítése. (Pl. egy Árpád-kori 

falu alaprajza.) 

– Néhány kiemelt ese-

miklósi kincs), romantika 

(pl. jáki templom), gótika 

jelentős alkotásai. 



 

 

mény, jelenség topográfiai 

helyének megmutatása a tér-

képen, vagy elhelyezése a 

vaktérképen.  

Értelmező kulcsfo-

galmak 

Változás és folyamatosság, történelmi források, tények és bizo-

nyítékok, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasá-

gi szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdál-

kodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarc-

hia (királyság), államszervezet, törvény, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, adatok 

 

Fogalmak: nyelvrokonság, hunok, finnugor, őstörténet, őshaza, 

félnomád életmód, nagycsalád, törzs, törzsszövetség, fejedelem, 

kettős fejedelemség, táltos, honfoglalás, kalandozások, királyi 

vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, érsekség, királyi tanács, 

tized, várjobbágy, bán, vajda, szerviens, Aranybulla, ellenállási 

jog, nemesi vármegye, székelyek, szászok, tatárok, kunok, famili-

aritás, báró, nemes, kettős honfoglalás, szeniorátus, 

primogenitúra, gyula, kende, kancellária. 

 

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

Szent Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, III. Béla, 

Anonymus, II. András, IV. Béla, Álmos, Emese, Sarolt, Imre 

herceg, Julianus. 

 

Topográfia: Ural, Magna Hungaria, Baskíria, Kazár birodalom, 

Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Pozsony, 

Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Er-

dély, Horvátország, Dalmácia, Muhi, Merseburg, Veszprém, 

Fehérvár. 

 

Kronológia: 895–900 (a honfoglalás), 907 (a pozsonyi csata), 955 

(az augsburgi csata), 972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–

1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ László 

uralkodása), 1095–1116 (Könyves Kálmán uralkodása), 1205–

1235 (II. András uralkodása), 1222 (az Aranybulla kiadása), 

1235–70 (IV. Béla uralkodása), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az 

Árpád-ház kihalása), 933 (a merseburgi csata). 

 

 

 



 

 

Tematikai egység 
Magyarország története a vegyesházi királyok 

korában 

Órakeret  

20 / 30 óra 

Előzetes tudás 

A lovagi életmód és kultúra. A középkori város. Nyugat-Európa vál-

sága. Az Oszmán (Török) Birodalom. Művelődés és kultúra a közép-

korban. Az államszervezet, a gazdaság és a társadalom változásai az 

Árpád-korban.  

Állam, államszervezet. / A humanista latinság. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri és értékelni tudja a kor jelentős uralkodóit és 

tevékenységüket. Tudja bizonyítani példák bemutatásával, hogy a 

Magyar Királyság Közép-Európa egyik jelentős hatalma volt, és sor-

sa több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-

Európa fejlődésével. Megérti a királyi hatalom súlyának a változása 

és a gazdasági és társadalmi folyamatok közötti összefüggéseket. Be 

tudja mutatni az árutermelés és pénzgazdálkodás, valamint a rendiség 

szerepét. 

Felismer néhány történelmi párhuzamot és analógiát az európai és a 

magyar történelem között (pl. a reneszánsz esetében vagy a királyi 

hatalom jellemzői alapján). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tartományúri hatalom fel-

számolása. 

 

A középkori magyar állam 

megerősödése I. Károly ural-

kodása idején. 

A természetformálás és át-

alakítás hatásai.  

 

I. (Nagy) Lajos törvényalko-

tói tevékenysége és külpoli-

tikája. 

Járványok. 

 

Luxemburgi Zsigmond ma-

gyarországi uralkodása és 

külpolitikája. 

 

Hunyadi János törökellenes 

harcai és kormányzósága. 

Egyezmények, szövetségek.  

 

Hunyadi Mátyás reformjai és 

külpolitikája. 

 

Mátyás, a reneszánsz uralko-

dó. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Segédkönyvek, kézi-

könyvek, atlaszok, lexikonok 

használata. (Pl. Hunyadi Já-

nos hadjáratainak ismerteté-

se.) 

– Ismeretszerzés szemé-

lyes beszélgetésekből, tár-

gyak, épületek, képek köz-

vetlen megfigyeléséből, hal-

lott és olvasott elbeszélő szö-

vegekből, különböző médiu-

mok anyagából. (Pl. Mátyás 

udvara.) 

– Információk rendsze-

rezése és értelmezése. Vizuá-

lis rendezők készítése. (Pl. I. 

Károly és Hunyadi Mátyás 

bevételeinek összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfo-

galmazása történelmi szemé-

lyiségek viselkedésének 

mozgatóiról és következmé-

nyeiről (Pl. a Hunyadiak 

törökpolitikája.) 

– Feltevések megfo-

Magyar nyelv és irodalom: 

Janus Pannonius: Pannónia 

dicsérete, kulturált könyv-

tárhasználat. 

 

Hon- és népismeret: 

Épített örökségünk, szellemi 

kulturális örökség. 

 

Biológia-egészségtan: 

Fertőzés, higiénia, járvány. 

 

Földrajz: 

A Balkán természeti földraj-

zi viszonyai; Magyarország 

természeti földrajza; telepü-

léstípusok és szerepük. 

 

Ének-zene: 

A reneszánsz zene. 

 

Informatika: 

Könyv- és könyvtártörténet. 



 

 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a XIV–XV. század-

ban. 

 

A magyar művelődés és kul-

túra emlékei a XIV–XV. 

században. 

Korok, korstílusok. 

galmazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek, intéz-

mények hátteréről, feltételei-

ről, okairól. (Pl. a középkori 

városfejlődés.) 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló 

önálló gyűjtő-, illetve kuta-

tómunkával szerzett ismere-

tekből. (Pl. a gótika Magya-

rországon.) 

– Események, történe-

tek, jelenségek mozgásos, 

dramatikus megjelenítése. 

(Pl. a visegrádi királytalál-

kozó.) 

– Saját vélemény meg-

fogalmazása, tárgyilagos 

érvelés és mások véleményé-

nek figyelembe vétele. (Pl. 

Nagy Lajos hadjáratainak 

értékelése.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. események 

uralkodókhoz kötése.) 

– Egyes történelmi je-

lenségek eltérő időbeli ritmu-

sának felismerése. (Pl. a kor-

stílusok európai és magyar-

országi megjelenése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi források, tények és bizonyítékok, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági sze-

replők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, törvény, mo-

narchia (királyság), államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuvereni-

tás, 

vallás, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

 

Fogalmak: tartományúr, bandérium, honorbirtok, aranyforint, regálé, 



 

 

harmincad, kamara haszna, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, 

mezőváros, úriszék, köznemes, kilenced, ősiség, végvárrendszer, rendi 

országgyűlés, telekkatonaság, kormányzó, rendkívüli hadiadó, füstpénz, 

fekete sereg, Corvina, bányabér, pallosjog. 

 

Személyek: I. Károly, Csák Máté, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsig-

mond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Kinizsi Pál, I. Ulászló, Vitéz 

János, Antonio Bonfini, Janus Pannonius. 

 

Topográfia: Körmöcbánya, Besztercebánya, Visegrád, Nikápoly, Várna, 

Nándorfehérvár, Kenyérmező, Bécs, Rozgony. 

 

Kronológia:1308–42 (I. Károly uralkodása), 1335 (a visegrádi királyta-

lálkozó), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos uralkodása), 1351 (I. /Nagy/ Lajos 

törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond uralkodása), 1396 (a 

nikápolyi csata), 1443–44 (a hosszú hadjárat), 1444 (a várnai csata, I. 

Ulászló halála), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ 

Mátyás uralkodása), 1479 (a kenyérmezei csata), 1312 (a rozgonyi csa-

ta). 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Ismerje fel és fogadja el az ókori és középkori egyetemes és magyar 

kultúrkincs rendszerező megismerésével, az egyetemes emberi értékek tu-

datos vállalását, a családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás fon-

tosságát. 

Ismerje fel a múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható 

és a háttérben meghúzódó összefüggéseit, és tudja azonosítani ezek erköl-

csi-etikai aspektusait. 

Ismerje fel a korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- 

és szokásmódját, a különböző államformák működési jellemzőit. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialaku-

lás, virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését 

segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájéko-

zódás és gondolkodás érdekében. 

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

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli. 

Tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy 

történelmi személyiség kapcsán, tevékenységük bemutatása alapján. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján 

lehet megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az 

államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják 

a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

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

szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összete-

vőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági vi-



 

 

szonyok közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának eredmé-

nyeit, meghatározó politikai szereplőit. 

Legyen képes történelmi-társadalmi, erkölcsi problémákat felismerni és 

megfogalmazni, többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeit 

feltárni, feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedete-

inek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes mindennapi élethelyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző 

szereplők szempontjából. Legyen képes feltevéseket megfogalmazni az 

egyes társadalmi-történelmi jelenségek, intézmények hátteréről, feltételei-

ről, okairól, érveket gyűjteni a feltevések mellett és ellen. A forráskritika 

alapelemei közül tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatósá-

gára vonatkozóan. 

Legyen képes beszámolót, kiselőadást tartani szépirodalmi művekből, sajtó-

termékekből, rádió- és televízió-műsorokból. 

Legyen képes rajzos vázlatot készíteni, folyamatábrát, diagramot elemezni, 

fogalmazást írni történelmi-társadalmi és erkölcsi témáról. 

Legyen képes a történelmi események időmeghatározását konkrét kronoló-

giai adatokkal megadni, azokat kezdetleges szinten rendezni, kronológiai 

számításokat végezni, a tanultakat elhelyezni az időben, a korszakokon be-

lül, kronológiai számításokat végezni. 

Legyen képes az egyes korszakokat jellegzetességeik alapján megragadni 

és összehasonlítani, valamint a gyorsan és lassan lezajló változásokat meg-

különböztetni. 

Legyen képes helyeket megkeresni a térképen, távolságot becsülni és szá-

mítani, eseményeket és jelenségeket leolvasni a történelmi térképekről. A 

kiemelt eseményeket és jelenségeket tudja elhelyezni vaktérképen. 

 

9–10. évfolyam 

E két évfolyam fő feladata a forráskezelés és -elemzés alapszabályainak, illetve a 

tudományos anyaggyűjtés elemeinek elsajátítása. Ezzel együtt tovább kell erősíteni az 

elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munkát. Mindezek csak a tanulók fokozott 

tevékenykedtetése révén érhetők el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú 

történelemtanításnak, mely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is 

szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás szintjének 

emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés kialakítására. Ehhez 

ismerni kell az elsődleges és másodlagos források kezelésének és elemzésének a szabályait. A 

tudományos anyaggyűjtéshez viszont nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok 

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

elektronikus adatbázisokban való tájékozottság. A diákoknak ezen az életkori szinten a 

szaknyelvet felhasználva el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi 

ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés gyakorlati 

alkalmazásáig. Fontos feladat a különböző diagramok, grafikonok elemzése, majd készítési 

lehetőségeinek a megteremtése is, képi információhordozók gyűjtése, válogatása és készítése, 

valamint az időben és térben való tájékozottság fejlesztése. Kiemelten fontos ezért a 

térképhasználat fejlesztése. A tanulók tudják használni a tematikus térképet, tudjanak azokon 

méréseket és becsléseket végezni, adatokat értelmezni. (pl. lakosságszám, népsűrűség, 



 

 

gazdasági fejlettség). Tudják a tematikus térképek adatait összehasonlítani, s ebből 

következtetéseket levonni, és a térképi információkat beépíteni a szóbeli és az írásbeli 

feladatok megoldásaiba. 

9. évfolyam 

témakör - témák alapóra 

(2) 

növelt óra-

szám 

(2+1) 

I. A világ és Európa a kora újkorban 27 42 

 A földrajzi felfedezések. 2 3 

 A korai gyarmatosítás. 1 1 

 A világgazdaság kialakulásának gazdasági, társadalmi 

hatásai Nyugat- és Közép-Európában. 

2 3 

 A kapitalista gazdaság jellemző vonásai. 1 1 

 A reformáció kezdetei, Luther tevékenysége. 1 2 

 A reformáció kálvini ága. 1 1 

 A reformáció egyéb irányzatai. 1 1 

 A katolikus megújulás. 1 1 

 Az abszolutizmus. 1 2 

 A Habsburg-francia vetélkedés kezdetei a XVI. század-

ban. 

1 1 

 Spanyolország a kora újkorban. 1 1 

 A Tudorok kora Angliában. 1 1 

 Az angol polgárháború. Az alkotmányos monarchia lét-

rejötte Angliában. 

2 3 

 A francia vallásháború, XIV. Lajos abszolutizmusa. 2 3 

 Nagyhatalmi küzdelmek a XVII–XVIII. században: a 

harmincéves háború, a spanyol örökösödési háború és az északi 

háború. 

2 4 

 Közép-Európa kora újkori története. 1 2 

 Az orosz nagyhatalom kialakulása, Nagy Péter reformjai. 1 2 

 Tudományok, művészetek a kora újkorban. 2 2 

 Életmód és mindennapok a kora újkorban. 1 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

II. Magyarország a kora újkorban 31 42 

 A Jagelló-kor. 2 3 

 A mohácsi csata és következményei. 3 3 

 Az ország három részre szakadása, a várháborúk. 2 3 

 A három országrész berendezkedése: a királyi Magyaror-

szág és a török hódoltság. 

3 3 

 A három országrész berendezkedése: az Erdélyi Fejede-

lemség. 

2 2 

 A reformáció Magyarországon. 1 2 



 

 

 A tizenöt éves háború és a Bocskai-felkelés. 2 2 

 A katolikus megújulás Magyarországon. 1 1 

 A magyar rendek és a Habsburg-udvar viszonya a XVII. 

században. 

2 2 

 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora: Bethlen Gábor és I. 

Rákóczi György fejedelemsége. 

2 2 

 Zrínyi Miklós, a politikus és hadvezér pályája. 2 3 

 A török hódoltság korának gazdasága, demográfiai fo-

lyamatai. Élet a három országrészben. 

2 3 

 A török kiűzése Magyarországról. 2 2 

 A Rákóczi-szabadságharc története. 3 4 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  5 

III. A felvilágosodás kora 14 24 

 A felvilágosodás eszmerendszere. 2 3 

 A felvilágosodás: állam- és közgazdasági elméletek. 2 3 

 Nagyhatalmak és nemzetközi kapcsolatok a XVIII. szá-

zadban. 

3 3 

 A felvilágosult abszolutizmus Közép- és Kelet-

Európában. 

2 3 

 Az amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. 2 3 

 Az Amerikai Egyesült Államok politikai rendszere. 1 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  5 

Összes óra 72 108 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban  
Órakeret  

27/42 óra 

Előzetes tudás 

A késő középkor demográfiai és társadalmi folyamatai Európában. 

A távolsági kereskedelem a középkori Európában (levantei, Hanza). 

Az Oszmán (Török) Birodalom felemelkedése. Válság és fellendülés Eu-

rópában a XIV–XV. században. 

A humanista latinság továbbélése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek gon-

dolt módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban mit 

tartottak helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért egymástól. 

Ahhoz, hogy az emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk megítélni, 

először meg kell érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, hogy a világ 

különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek biztosításá-

nak igénye (élelem, biztonság, világ megértésének igénye stb.). Megérti, 

hogy a kultúrák találkozása milyen esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz 

magában.  

Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi 

felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a 

világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés általá-

ban jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskedelemi utak 



 

 

terén lezajló változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszo-

nyokat, hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai következ-

ményekkel járnak. Átlátja a tőkés gazdaság működési mechanizmusát, 

felismeri a termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. 

Tudja, hogy a reformáció a katolikus egyház világi hatalmával való szem-

befordulás nyomán jött létre, és érti, hogy a hitélet megújítása mellett a 

protestáns gondolkodásmód (önkormányzatiság, hivatásetika) terjesztésé-

vel jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Európára. Megismeri az 

európai régiók eltérő fejlődését és egymásra hatását. 

Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő emberi 

sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témá-

hoz leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földrajzi felfedezések. 

Felfedezők, feltalálók. A fa-

natizmus jellemzői és formái. 

 

A korai gyarmatosítás. 

 

A világgazdaság kialakulásá-

nak gazdasági, társadalmi 

hatásai Nyugat- és Közép-

Európában. 

 

A kapitalista gazdaság jel-

lemző vonásai. 

 

A reformáció kezdetei, Lut-

her tevékenysége. 

 

A reformáció kálvini ága. 

Vallások szellemi, társadal-

mi, politikai gyökerei és ha-

tásai. 

 

A reformáció egyéb irányza-

tai. 

 

A katolikus megújulás. 

 

Az abszolutizmus. 

Államformák, államszervezet. 

 

A Habsburg-francia vetélke-

dés kezdetei a XVI. század-

ban. 

 

Spanyolország a kora újkor-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés külön-

böző írásos forrásokból, sta-

tisztikai táblázatokból, grafi-

konokból, diagramokból. (Pl. 

a földrajzi felfedezések gaz-

dasági hatásainak vizsgála-

ta.) 

– A rendelkezésre álló 

ismeretforrások áttekintése és 

értékelése. (Pl. információk 

gyűjtése XIV. Lajosról, for-

ráskritikai megközelítésben.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. a 

vallási tolerancia és intole-

rancia következményei, a 

kora újkori városi és falusi 

élet összehasonlítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző filmek 

vizsgálata a történelmi hite-

lesség szempontjából. (Pl. a 

Kolumbuszról készült doku-

mentum- és játékfilm össze-

hasonlító elemzése.) 

– Feltevések megfo-

galmazása a történelmi sze-

mélyiségek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról (pl. a Stu-

art-restauráció uralkodóinak 

politikai döntései kapcsán). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare egy drámája, 

Molière egy komédiája. 

 

Matematika: 

Pascal. 

 

Fizika: 

A Föld, a Naprendszer és a Vi-

lágmindenség fejlődéséről alko-

tott elképzelések. 

 

Földrajz: 

Térképi ábrázolás, földrajzi fok-

hálózat. 

 

Vizuális kultúra: 

A barokk stílus (pl. Rubens, 

Rembrandt). 

 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. Purcell, Mon-

teverdi, J. S. Bach). 

 

Dráma és tánc: 

Az angol reneszánsz színház és 

dráma. 

A francia klasszicista színház és 

dráma. 



 

 

ban. 

 

A Tudorok kora Angliában. 

 

Az angol polgárháború. 

Az alkotmányos monarchia 

létrejötte Angliában. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia vallásháború, XIV. 

Lajos abszolutizmusa. 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a 

XVII–XVIII. században: a 

harmincéves háború, a spa-

nyol örökösödési háború és 

az északi háború. 

 

Közép-Európa kora újkori 

története. 

 

Az orosz nagyhatalom kiala-

kulása, Nagy Péter reformjai. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

Tudományok, művészetek a 

kora újkorban. 

 

Életmód és mindennapok a 

kora újkorban. 

– Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása külön-

böző szempontokból. (Pl. 

reformátor és jezsuita rendi 

szerzetes véleménye a har-

mincéves háborúról, angol 

nemes és bérlő a bekerítések-

ről.) 

 

Kommunikáció: 

– Vita során vélemény-

különbségek tisztázása (pl. az 

abszolutizmus pozitív vagy 

negatív megítélése témájá-

ban). 

– Különféle társadalmi-

történelmi jelenségek össze-

hasonlítása. (Pl. Spanyolor-

szág, Anglia gazdasága; Kö-

zép-, Kelet- és Nyugat-

Európa társadalma.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a harmincéves háború-

ban vagy a spanyol örökösö-

dési háborúban szembenálló 

felek, szövetségek bemutatá-

sa.) 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, különféle 

társadalmi-történelmi össze-

függések felderítése. (Pl. a 

Jognyilatkozat hatása Anglia 

politikai rendszerére.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Kronológiai adatok 

(pl. a kora újkor eseményei-

nek összerendezése). 

– Különböző időszakok 

térképeinek összehasonlítása. 

(Pl. a földrajzi felfedezések 

időszaka előtti és utáni térké-

pek tanulmányozása során). 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmények, történel-

mi források, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-



 

 

kulcsfogalmak dés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egy-

ség, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, gyarmatosítás, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, kultúra, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, ültetvény, tőke, tőkés, kapitalizmus, 

bérmunkás, világkereskedelem, manufaktúra, vetésforgó, abszolutizmus, mer-

kantilizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, anglikán, puritán, 

antitrinitáriusok, ellenreformáció és katolikus megújulás, jezsuiták, barokk, 

restauráció, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, cenzusos választójog, 

nemesi köztársaság, cár, maják, aztékok, inkák, hugenotta, predesztináció. 

 

Személyek: Kolumbusz, Vasco da Gama, Magellán, V. Károly, Luther, Kálvin, 

Kopernikusz, VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, IV. Henrik, Richelieu, XIV. 

Lajos, I. (Nagy) Péter, Newton, Spinoza, Münzer Tamás, Szervét Mihály, 

Loyola Ignác, Orániai Vilmos, Galileo, Kepler. 

 

Topográfia: Amerika, Németalföld, London, Párizs, Versailles, Szentpétervár, 

portugál és spanyol gyarmatok. 

 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció 

kezdete), 1545–63 (a tridenti zsinat), 1555 (az augsburgi vallásbéke), 1618–48 

(a harmincéves háború), 1642–49 (az angol polgárháború), 1689 (a Jognyilat-

kozat kiadása), 1700–1721 (az északi háború), 1701–1714 (a spanyol örökösö-

dési háború), 1588 (a Nagy Armada veresége az angoloktól), 1620 (a fehér-

hegyi csata), 1640 (az angol polgári forradalom kezdete). 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban  
Órakeret  

31 / 42 óra 

Előzetes tudás 

Magyarország története a XV. században. A rendi monarchia és az abszo-

lutizmus politikai rendszere. Az Oszmán (Török) Birodalom. 

Nemzetközi viszonyok a XV I–XVII. században. A kontinentális munka-

megosztás. 

Állam, államszervezet, társadalom. / A humanista latinság továbbélése (pl. 

az iskolarendszerben). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag 

egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyá-

solhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. Értékeli a 

Rákóczi-szabadságharc idején létrejött széles társadalmi összefogás moz-

gósító erejét és a kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás hosszú 

távú jelentőségét.  

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társada-

lom-átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a ma-



 

 

gyar nyelvű hitélet és a magyar írásbeliség fellendülése révén formálta 

jelentősen a magyar művelődéstörténetet, a katolicizmus megújulása során 

kialakított hagyományok a magyar nemzettudat fontos részévé váltak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai megosz-

tottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti a ré-

szekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, és 

belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette le-

hetővé. Átlátja a másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú 

következményeit. 

Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli ritmu-

sát, és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző információforrásokból egy-

szerű önálló térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Jagelló-kor. 

 

A mohácsi csata és követ-

kezményei. 

 

Az ország három részre sza-

kadása, a várháborúk. 

 

A három országrész beren-

dezkedése: a királyi Magya-

rország és a török hódoltság. 

 

A három országrész beren-

dezkedése: az Erdélyi Fejede-

lemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A reformáció Magyarorszá-

gon. 

 

A tizenöt éves háború és a 

Bocskai-felkelés. 

 

A katolikus megújulás Ma-

gyarországon. 

 

A magyar rendek és a Habs-

burg-udvar viszonya a XVII. 

században. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség 

virágkora: Bethlen Gábor és 

I. Rákóczi György fejedelem-

sége. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Egy történelmi oknyomo-

zás megszervezése. (Pl. Frá-

ter György halála)  

– Ismeretszerzés különböző 

forrásokból. (Pl. irodalmi 

művek forrásértéke [Szigeti 

veszedelem, Egri csillagok].) 

– Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következteté-

sek levonása. (Pl. a török 

kori nemesi élet rekonstruá-

lása levelezés alapján.) 

– Rendelkezésre álló isme-

retforrások áttekintése és 

értékelése. (Pl. eltérő törté-

nészi vélemények a szatmári 

békéről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása 

a narráció módja alapján. (Pl. 

események rekonstruálása 

török és magyar források 

alapján.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek cse-

lekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. magyar-

országi nyomdászok szerepe a 

reformációban, ellenreformá-

Magyar nyelv és irodalom: 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszede-

lem; Gárdonyi Géza: Egri csilla-

gok; Balassi Bálint: Egy katona-

ének; Mikes Kelemen: Törökor-

szági levelek. 

 

Matematika:  

Statisztikai táblázatok elemzése. 

 

Földrajz:  

Magyarország természetföldraj-

za, népesedési, gazdasági diag-

ramok elemzése. 

 

Ének-zene: 

A reneszánsz hangszeres zene 

(pl. Bakfart Bálint). 

 

Informatika: 

Az internet tudatos és kritikus 

használata. 



 

 

Zrínyi Miklós, a politikus és 

hadvezér pályája. 

 

A török hódoltság korának 

gazdasága, demográfiai fo-

lyamatai. Élet a három or-

szágrészben. 

 

A török kiűzése Magyaror-

szágról. 

 

A Rákóczi-szabadságharc 

története. 

Egyezmények, szövetségek. 

cióban.) 

– Többféleképpen értel-

mezhető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a 

váradi béke.) 

– Önálló vélemény megfo-

galmazása történelmi esemé-

nyekről, szereplőkről. (Pl. 

Thököly törökbarát politiká-

ja.) 

– Kérdések megfogalmazá-

sa a forrás megbízhatóságára, 

a szerző esetleges elfogultsá-

gaira, rejtett szándékaira vo-

natkozóan. (Pl. Zrínyi halá-

lának körülményeit leíró be-

számoló elemzése.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra készítése 

(pl. a reformáció terjedésé-

nek okairól). 

– Ábra készítése (pl. a há-

rom országrész államszerve-

zetéről). 

– Beszámoló, kiselő-

adás tartása népszerű tudo-

mányos irodalomból szárma-

zó szövegek alapján. (Pl. 

Pázmány Péter életéről, va-

lamint Schulhof Izsák beszá-

molója Buda visszavívásá-

ról.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása (pl. a három részre 

szakadt ország végvárairól)  

– Kronológiai adatok ren-

dezése (pl. a nemzetközi és 

magyarországi események 

összefüggéseinek a bemutatá-

sára). 

– Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

megjelölése vaktérképen. (Pl. 

a Rákóczi-szabadságharc 

fordulópontjai). 



 

 

– A történelmi tér változá-

sainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. a török hó-

doltság demográfiai hatásai.)  

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és bizonyítékok, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, nemzetiség, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria,  

vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

 

Fogalmak: örökös jobbágyság, rendi dualizmus, vilajet, hajdú, vitézlő rend, 

unitárius, rendi nemzet, kuruc, szabad királyválasztás joga, trónfosztás, hó-

doltság, haradzs, pasa, dzsámi, minaret, labanc, emigráció. 

 

Személyek: Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulej-

mán, Fráter György, Dobó István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gá-

bor, I. Rákóczi György, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. 

Lipót, Thököly Imre, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, János Zsigmond, 

Izabella, Werbőczí István, Zrínyi Miklós (a hadvezér), I. Rudolf, Zrínyi 

Ilona, Esze Tamás, Mikes Kelemen. 

 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehér-

vár, királyi Magyarország, Eger, Szigetvár, Nagyszombat, Szentgotthárd, Sá-

rospatak, Debrecen, Zenta, Ónod, Bécs, Temesvár, Szécsény, Karlóca, 

Szatmár. 

 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török kézre kerül, az ország 

három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 (Sziget-

vár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború, végén a bécsi béke), 1664 (Zrí-

nyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1687 

(a pozsonyi országgyűlés döntései), 1697 (zentai csata), 1699 (a karlócai bé-

ke), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 

(a szatmári béke), 1514 (a Dózsa-féle parasztháború), 1538 (a váradi béke), 

1604–1606 (a Bocskai-féle felkelés), 1705 (a szécsényi országgyűlés). 

 

Tematikai egység/ A felvilágosodás kora 
Órakeret  

14 / 24 óra 

Előzetes tudás 
Az abszolutizmus és az alkotmányos monarchia politikai rendszere.  

Poroszország létrejötte. Nagy Péter reformjai Oroszországban. Az ameri-



 

 

kai angol gyarmatok jellemzői. 

Állam, államszervezet. A demokratikus intézményrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti, hogy a felvilágosodás állította a középpontba a világ-

mindenség ésszel felfogható megértését, a tudományos megismerés el-

sőbbrendűségét, a folyamatos haladás, fejlődés utópisztikus eszményét. 

Felismeri a felvilágosodás hatását a modern politikai gondolkodásra és 

közgazdaságtanra. 

Tudja, hogy a korszakban alakulnak ki azok alapvető demokratikus alap-

elvek – mint a hatalommegosztás,  emberi jogok, népszuverenitás -, ame-

lyek mind a mai napig a demokráciák működésének alapjait jelentik. Ösz-

sze tudja hasonlítani a különböző politikai rendszereket források és kor-

mányzati ábrák felhasználásával. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás eszmerend-

szere. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A felvilágosodás állam- és 

közgazdasági elméletei. 

 

Nagyhatalmak és nemzetközi 

kapcsolataik a XVIII. szá-

zadban. 

 

A felvilágosult abszolutiz-

mus Közép-és Kelet-

Európában. 

 

Az amerikai gyarmatok füg-

getlenségi háborúja. 

 

Az Amerikai Egyesült Álla-

mok politikai rendszere. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az internet kritikus és 

tudatos felhasználása ismere-

tek szerzésére (pl. Voltaire és 

Rousseau filozófiai nézetei-

ről). 

– Az információk rendsze-

rezése és értelmezése. (Pl. II. 

József, II. Katalin és II. Fri-

gyes uralkodásáról szóló 

szövegek alapján a felvilágo-

sult abszolutizmus jellemzői-

nek azonosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tanult ismeretek prob-

lémaközpontú elrendezése. 

(Pl. a felvilágosodásról és az 

abszolutizmusról tanultak 

alkalmazása a felvilágosult 

abszolutizmus elemzésekor.) 

– Társadalmi-történelmi 

jelenségek értékelése a saját 

értékrendnek megfelelő 

szempontok alapján (pl. „Po-

zitív változást hoztak-e a fel-

világosult abszolút uralkodók 

államaikban?”). 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, különféle 

társadalmi-történelmi össze-

függések felderítése. (Pl. 

Magyar nyelv és irodalom:  

Voltaire, kulturált könyvtárhasz-

nálat. 

 

Matematika: 

René Descartes. 

 

Vizuális kultúra:  

A klasszicista stílus. 

 

Informatika: 

Az internet tudatos és kritikus 

használata. 



 

 

Adam Smith: A nemzetek 

gazdagsága című művének 

részletei alapján.) 

– Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. az 

ideális politikai rendszerről.) 

– Vizuális rendezők készí-

tése. (Pl. az Egyesült Álla-

mok politikai rendszerét be-

mutató ábra.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Az egyes történelmi je-

lenségek kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a felvilágoso-

dás eszméinek hatása a gaz-

dasági, politikai, kulturális 

életre.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Okok és következmények, történelmi források, tények és bizonyítékok, interp-

retáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés,  

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, 

 politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, emberi jogok, állampolgári jogok, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismeret szabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

 

Fogalmak: felvilágosodás, Enciklopédia, racionalizmus, a hatalmi ágak meg-

osztása, társadalmi szerződés, népszuverenitás/népfelség elve, választójog, sza-

bad verseny, fiziokraták, felvilágosult abszolutizmus, vallási türelem, emanci-

páció, antiszemitizmus, alkotmány, közvetlen és képviseleti demokrácia, em-

pirizmus, ateizmus. 

 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, 

II. (Nagy) Katalin, Washington, Diderot, John Locke. 

 

Topográfia: Poroszország, Szilézia, Lengyelország, Oroszország, gyarmatok 

Észak-Amerikában, Boston, Philadelphia. 

 

Kronológia: 1740–48 (az osztrák örökösödési háború), 1756–63 (a hétéves há-

ború), 1775–83 (az amerikai függetlenségi háború), 1776 (az amerikai Függet-

lenségi nyilatkozat kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1772 

(Lengyelország első felosztása), 1787 (az Egyesült Államok Alkotmánya), 

1783 (a versailles-i béke). 



 

 

 

 

10. évfolyam 

témakör - témák alapóra 

(2) 

növelt óra-

szám 

(2+1) 

I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 12 20 

 A Magyar Királyság a XVIII. századi Habsburg Birodalom-

ban. 

2 3 

 Demográfiai és etnikai változások a XVIII. században. 1 1 

 Újjáépítés és gazdasági élet a XVIII. századi Magyarorszá-

gon. 

1 1 

 A társadalmi változások és életmód a XVIII. században. 1 2 

 Mária Terézia. 2 4 

 II. József, a felvilágosult abszolút uralkodó. 2 2 

 A barokk kulturális hatásai. 1 3 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  2 

II. A forradalmak és a Szent Szövetség kora 21 28 

 A francia forradalom kezdete és az alkotmányos monarchia 

időszaka. 

2 2 

 A királyság bukása és a köztársaság létrejötte. 2 2 

 A jakobinus diktatúra és a terror. 1 2 

 Napóleon hatalomra kerülése, a konzulátus időszaka. 2 2 

 I. Napóleon császársága. 2 2 

 A bécsi kongresszus és a Szent Szövetség kora. 1 2 

 Az ipari forradalom. 1 2 

 Az ipari forradalom társadalmi és demográfiai hatásai. 2 2 

 Az ipari forradalom életmódra gyakorolt hatásai. 2 2 

 A XIX. század uralkodó eszméi: liberalizmus, konzervati-

vizmus, nacionalizmus, szocializmus. 

2 3 

 A „népek tavasza”. 2 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  3 

III. A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc Magya-

rországon. 

22 37 

 Magyarország a francia forradalom és a napóleoni háborúk 

időszakában. 

1 2 

 Széchenyi István programja és gyakorlati tevékenysége. 2 3 

 A reformkor első évtizede. 1 2 

 A reformkor fő kérdései az 1840-es években. 2 3 

 Kossuth Lajos reformkori programja és gyakorlati tevékeny-

sége. A Széchenyi-Kossuth vita. 

2 3 



 

 

 A reformkor társadalma és gazdasági élete. 2 3 

 A polgári nemzeteszme kialakulása és a nemzetiségi kérdés. 2 2 

 A nemzeti kultúra kialakulása. 1 2 

 A pesti forradalom, az áprilisi törvények és a Batthyány-

kormány. 

3 4 

 A szabadságharc története. 3 4 

 A forradalom és szabadságharc nemzetközi összefüggései. 1 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  5 

IV. Nemzetállamok kialakulása. Magyarország története a sza-

badságharc leverésétől a kiegyezés megkötéséig. 

17 23 

 Franciaország nagyhatalmi törekvései III. Napóleon korában. 1 2 

 Az olasz egység létrejötte. 1 2 

 Az egységes Németország megteremtése. 2 3 

 Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhata-

lommá válása. 

2 2 

 Megtorlás és önkényuralom Magyarországon. 2 2 

 Magyarország és a bécsi urdvar viszonyának változása 

1860–1865 között. 

1 2 

 A kiegyezéshez vezető út és a kiegyezés. 3 3 

 A kiegyezés politikai és gazdasági rendszere. 2 2 

 A kiegyezés értékelése és alternatívái. 1 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  1 

Összes óra 72 108 

 

Tematikai egység 
Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyaror-

szágon 

Órakeret  

12 / 20 óra 

Előzetes tudás 

A reformáció és a katolikus megújulás. A felvilágosodás és a felvilágosult 

abszolutizmus. Nagyhatalmi küzdelmek a XVIII. században. A Rákóczi-

szabadságharc. 

Állam, államszervezet, sokszínű társadalom, nemzetiségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

ségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével, és megérti, hogy ez 

gazdasági, kereskedelmi, kulturális fejlődést és soknemzetiségű államot 

eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alap-

jául szolgált 

Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét képez-

te, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és reális képet 

alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. Megérti, hogy az vár-

megyerendszernek milyen szerepe volt a függetlenség bizonyos elemeinek 

a megőrzésében. Képes bemutatni a felvilágosult abszolutizmus és moder-

nizáció összefüggéseit a Habsburg Birodalom példáján keresztül. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Magyar Királyság a XVIII. 

századi Habsburg Biroda-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi maga-

Matematika: 

Diagramok készítése, értelmezé-



 

 

lomban. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Demográfiai és etnikai válto-

zások a XVIII. században. 

Népesség, demográfia (ván-

dorlás, migráció). Kisebbség, 

többség, nemzetiségek. 

 

Újjáépítés és gazdasági élet a 

XVIII. századi Magyarorszá-

gon. 

 

A társadalmi változások és 

életmód a XVIII. században. 

 

Mária Terézia. 

 

II. József, a felvilágosult ab-

szolút uralkodó. 

 

A barokk kulturális hatásai. 

Korok, korstílusok. 

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése eltérő források 

alapján. (Pl. németek betele-

pítése.) 

– Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból (Pl. a Mária 

Terézia-kori Bécs bemutatá-

sa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek viselkedésé-

nek mozgatóiról feltevések 

megfogalmazása. (Pl. II. Jó-

zsef miért vonta vissza rende-

leteinek többségét élete vé-

gén?) 

– Különféle társadalmi-

történelmi jelenségek össze-

hasonlítása (Pl. a XVIII. szá-

zadi népességnövekedés.) 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, kis-

előadás tartása önálló gyűj-

tőmunka alapján (pl. Magya-

rország államszervezetéről). 

– Saját vélemény érthető 

megfogalmazása. (Pl. a vám-

rendelet gazdasági hatásai.) 

– Folyamatábra, diagram, 

vizuális rendezők készítése. 

(Pl. diagram készítése a 

XVIII. század végi etnikai 

viszonyokról Magyarorszá-

gon.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Egyes történelmi jelensé-

gek és régiók eltérő időbeli 

ritmusának felismerése és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a gazdasági fejlettség 

Európában és a Habsburg 

Birodalomban.) 

– Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző informá-

se, táblázatok olvasása. 

 

Földrajz: 

Demográfiai mutatók, a népes-

ségszám és befolyásoló tényezői, 

a Kárpát-medence tájai. 

 

Vizuális kultúra: 

A barokk építészet (pl. az Ester-

házy-kastély). 

 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. J. S. Bach), a 

klasszicizmus zenéje (pl. Beetho-

ven, Haydn, Mozart). 

 

Informatika: 

Információgyűjtés az internet 

felhasználásával. 



 

 

cióforrások alapján. (Pl. nem-

zetiségek és etnikumok lakó-

helyének bejelölése térkép-

vázlaton.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Okok és következmények, tények és bizonyítékok, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, nemzetiség, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria,  

vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső és alsó tábla, betelepítés, 

betelepülés, csonka társadalom, rendelet, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio 

Educationis, jozefinizmus, türelmi rendelet, jobbágyrendelet, zsellér, örökösö-

dési háború, hétéves háború, állandó hadsereg, belső vándorlás. 

 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc, II. Lipót. 

 

Topográfia: Habsburg Birodalom, Határőrvidék, Bánát, Szilézia. 

 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia uralkodása), 

1754 (a vámrendelet), 1767 (Urbárium), 1777 (Ratio Educationis),1780–1790 

(II. József uralkodása), 1781 (a türelmi rendelet), 1785 (a jobbágyrendelet), 

1711–1740 (III. Károly uralkodása). 

 

Tematikai egység A forradalmak és a Szent Szövetség kora  
Órakeret  

21 / 28 óra 

Előzetes tudás 

A francia abszolutizmus. A felvilágosodás. Nagyhatalmi küzdelmek a 

XVIII. században. 

Állam, államszervezet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja, hogy a felvilágosodás korának eszméi (szabadság, egyen-

lőség, testvériség) nem egyszer egymást kizáró módon valósulnak meg. 

Felismeri, hogy a napóleoni háborúk a korábbi nagyhatalmi ellentétek új 

szakaszát jelentik. 

Megérti, hogy az ipari forradalom az adott korszakon túlmutató, összetett 

és az élet minden területét érintő nagy jelentőségű változás. Felismeri, 

hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása mellett új 

technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával 

létrehozza az ipari társadalmat, a népesség számszerű gyarapodását, urba-

nizációt és az ipari munkásság létszámának növelését. 

Ismeri és felismeri a korszak politikai ideológiáit. Tudja, hogy a francia 

forradalom és az ipari forradalom hatással van a modern, polgári fejlődés-



 

 

re és a korszak uralkodó eszméire. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom kezdete 

és az alkotmányos monarchia 

időszaka. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A királyság bukása és a köz-

társaság létrejötte. 

 

A jakobinus diktatúra és a 

terror. 

 

Napóleon hatalomra kerülé-

se, a konzulátus időszaka. 

I. Napóleon császársága. 

 

A bécsi kongresszus és a 

Szent Szövetség kora. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az ipari forradalom. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

Az ipari forradalom társa-

dalmi és demográfiai hatásai. 

Népesség, demográfia. 

 

Az ipari forradalom életmód-

ra gyakorolt hatásai. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

 

A XIX. század uralkodó 

eszméi: liberalizmus, kon-

zervativizmus, nacionaliz-

mus, szocializmus. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A „népek tavasza”. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból (Pl. Napóleon 

személyiségének és életútjá-

nak bemutatása.) 

– Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. Mi 

volt az oka a kontinentális 

zárlat elrendelésének?) 

– Az információk önálló 

értelmezése. (Pl. a korszak 

eszméinek felismerése isme-

retlen szöveges forrásokban.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Társadalmi-történelmi, 

erkölcsi problémák felisme-

rése. (Pl. terror és hatalom a 

jakobinus diktatúra alatt.) 

– Az emberi (történelmi) 

cselekvés és annak követ-

kezménye közötti kapcsolat 

felismerése (Pl. XVI. Lajos 

szerepe a hadüzenetben.) 

– A tanultak problémaköz-

pontú elrendezése. (Pl. ho-

gyan akarják felszámolni a 

társadalmi ellentéteket az 

utópisták?) 

– Önálló vélemény megfo-

galmazása. (Pl. Metternich 

politikai szerepe a bécsi 

kongresszuson.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása. (Pl. az ipari 

forradalom demográfiai kö-

vetkezményei.) 

– Mások érvelésének össze-

foglalása és figyelembevéte-

le. (Pl. vita XVI. Lajos kivég-

zésének okairól.) 

– Események, történetek 

dramatikus megjelenítése. 

(Pl. Napóleon császárrá ko-

Magyar nyelv és irodalom: 

Dickens, Balzac, Puskin, Stend-

hal. 

 

Matematika: 

Gauss; diagramok készítése, ér-

telmezése, táblázatok olvasása. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az emberi tevékenység környe-

zeti hatásai. 

 

Fizika: 

A fizika tudományának hatása az 

ipari-technikai civilizációra. 

 

Földrajz: 

Európa szénmedencéi,  

gazdasági szerkezet, urbanizáció, 

demográfiai mutatók, környezet-

károsítás. 

 

Ének-zene: 

Romantika, nemzeti romantika 

(pl. Franz Schubert-dalok, 

Frédéric Chopin, Wagner, Liszt 

Ferenc). 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret: 

A kommunikáció történetének 

alapfordulatai: távközlés. 



 

 

ronázása.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Események, jelensé-

gek, tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az ipari 

forradalom találmányai.) 

– Különböző időszakok 

történelmi térképeinek össze-

hasonlítása. (Pl. az ipari for-

radalom előtti és alatti Ang-

lia térképe.) 

– Történelmi időszakok 

különböző szempontú össze-

hasonlítása. (Pl. a forrada-

lom szakaszai a változások 

üteme és jellege szerint.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Okok és következmények, történelmi források, tények és bizonyítékok, interp-

retáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit rétegek, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, birodalom, 

szuverenitás, emberi jogok, állampolgári jogok, centrum, periféria, 

vallás, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: harmadik rend, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, gironde, ja-

kobinusok, terror, Szent Szövetség, polgári nemzet, nacionalizmus, liberaliz-

mus, konzervativizmus, szocializmus, ipari forradalom, urbanizáció, népek 

tavasza, polgári szabadságjobok, Code Napoleon, Kapitalizmus, tőkés, 

nemzetgyűlés, anarchizmus. 

 

Személyek: XVI. Lajos, La Fayette, Talleyrand, Robespierre, Danton, Napóle-

on, Metternich, Watt, Stephenson, Marx, Saint-Just, Nelson, Kutuzov, Ful-

ton, Engels. 

 

Topográfia: Austerlitz, Trafalgar, Lipcse, Waterloo, Német Szövetség, Boro-

gyino, Korzika. 

 

Kronológia: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1793–1794 (a jakobinus 

diktatúra), 1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1805 (az austerlitzi és a 

trafalgari csata), 1813 (a lipcsei csata), 1815 (a waterloo-i csata, a bécsi kong-

resszus befejeződése) 1848 (forradalmak Európában), 1791 (a francia alkot-



 

 

mány), 1799 (Napóleon államcsínye), 1812 (Napóleon oroszországi hadjá-

rata), 1814–1815 (a bécsi kongresszus). 

 

Tematikai egység 
A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon  

Órakeret 

22 / 37 óra 

Előzetes tudás 

A Magyar Királyság államszervezete a XVIII. században. Mária Teré-

zia és II. József. A Szent Szövetség. Az ipari forradalom. A XIX. szá-

zad uralkodó eszméi. 

Állam, államszervezet, sokszínű társadalom. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló belátja, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme meg-

erősödése, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere 

határozza meg. Tudja, hogy ekkor megfogalmazódik meg az igény a 

jobbágyrendszer és rendi viszonyok meghaladására, az érdekegyezte-

tésre, a közteherviselésre, valamint a nemzeti nyelv és kultúra megte-

remtésére, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megte-

remtését célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állítja közép-

pontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni 

érdekeiken, egymást kiegészítve a közösség hosszú távú érdekeit szol-

gáló reformprogramok mellé állítják a közvéleményt. 

Megérti, hogy a közös cél eredményezi a forradalom és szabadságharc 

idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politi-

kai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két nagyhatalom 

külső katonai agressziója képes leverni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország a francia for-

radalom és a napóleoni hábo-

rúk időszakában. 

 

Széchenyi István programja 

és gyakorlati tevékenysége. 

Fölzárkózás és lemaradás. 

 

A reformkor első évtizede. 

 

A reformkor fő kérdései az 

1840-es években. 

 

Kossuth Lajos reformkori 

programja és gyakorlati tevé-

kenysége. A Széchenyi – 

Kossuth vita. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

A reformkor társadalma és 

gazdasági élete. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Önálló információ-

gyűjtés különböző médiu-

mokból, az internetről (pl. 

Széchenyi tevékenységéről). 

– Az információk önál-

ló rendszerezése és értelme-

zése (pl. a függetlenség ki-

mondásának okai a Függet-

lenségi nyilatkozat alapján). 

– Ismeretszerzés szemé-

lyes beszélgetésekből, tár-

gyak, épületek, képek köz-

vetlen megfigyeléséből. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonítása 

(pl. a reformkor életmódja 

kapcsán). 

– Érvek gyűjtése a fel-

tevések mellett és ellen, az 

Magyar nyelv és irodalom: 

Berzsenyi Dániel: A magya-

rokhoz I., Csokonai Vitéz 

Mihály, Kazinczy Ferenc, 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, 

Huszt; Petőfi Sándor: Nemze-

ti dal, A XIX. század költői; 

Vörösmarty Mihály: Szózat, 

Katona József: Bánk bán. 

A nyelvújítás. 

 

Matematika: 

Bolyai Farkas, Bolyai János. 

 

Hon-és népismeret: 

Épített örökségünk. 

 

Földrajz: 

Budapest gazdasági jelentő-

sége. 

 

Dráma és tánc: 



 

 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. Erőforrások és termelé-

si kultúrák. 

 

A polgári nemzeteszme ki-

alakulása és a nemzetiségi 

kérdés. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ség, 

 

A nemzeti kultúra kialakulá-

sa. 

 

A pesti forradalom, az áprili-

si törvények és a Batthyány-

kormány. 

Forradalom, reform, komp-

romisszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

A forradalom és szabadság-

harc nemzetközi összefüggé-

sei. 

érvek kritikai értékelése (pl. 

Kossuth és Széchenyi vitája) 

– a zsidóemancipáció-

val kapcsolatos viták bemuta-

tása [Eötvös, Széchenyi, 

Kossuth].  

– Történelmi-társadalmi 

adatok, modellek és elbeszé-

lések elemzése a bizonyos-

ság, a lehetőség és a valószí-

nűség szempontjából. (Pl. a 

magyar függetlenség lehető-

sége a trónfosztás után.) 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, 

kiselőadás tartása önálló 

gyűjtőmunka alapján. (Pl. a 

reformkor hagyatéka me-

gyénkben.) 

– Esszé írása (pl. az 

áprilisi törvényekről). 

– Események, történe-

tek dramatikus megjelenítése. 

(Pl. Széchenyi felszólalása az 

1825–27-es országgyűlésen.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a reformor-

szággyűlések eredményei). 

– Néhány kiemelt ese-

mény, jelenség topográfiai 

helyének megmutatása a tér-

képen vagy elhelyezése a 

vaktérképen. 

Színháztörténet - Nemzeti 

Színház, Katona József: Bánk 

bán. 

 

Vizuális kultúra: 

A magyarországi klassziciz-

mus. 

 

Ének-zene: 

A nemzeti opera születése, a 

Himnusz megzenésítése (Er-

kel Ferenc), Liszt Ferenc. 

 

Informatika: 

Könyvtártípusok, könyvtár-

történet. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, okok és következmények, történelmi források, jelentőség, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás-

ok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, népképviselet közigazgatás, birodalom, 

nemzet, nemzetiség, emancipáció, szuverenitás, centrum, periféria. 



 

 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: reform, reformkor, polgári átalakulás, liberális nemesség, cent-

ralisták, cenzúra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteher-

viselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, klasszicizmus, romantika, 

sajtószabadság, nemzetőrség, áprilisi törvények, választójog, felelős kor-

mány, népképviselet, jobbágyfelszabadítás, honvédség, tavaszi hadjárat, 

Függetlenségi nyilatkozat, magyar jakobinusok, Védegylet, Pesti 

Hirlap, trónfosztás. 

 

Személyek: Martinovics Ignác, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Köl-

csey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Batthyány Lajos, 

Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem 

József, Széchenyi Ferenc, Festetics György, Jókai Mór, Klapka 

György, V. Ferdinánd. 

 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Világos, Segesvár, 

Komárom, Debrecen. 

 

Kronológia: 1790 (országgyűlés, X. tc.), 1795 (a magyar jakobinus mozga-

lom vezetőinek kivégzése), 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének 

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

magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom 

Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a 

pákozdi csata), 1848–1916 (Ferenc József uralkodása), 1849. április 6. (az 

isaszegi csata), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat kiadása), 

1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel), 1825–1827 (rendi ország-

gyűlés), 1839–1840 (rendi országgyűlés). 

 

 

Tematikai egység 
Nemzetállamok kialakulása. Magyarország története 

a szabadságharc leverésétől a kiegyezés megkötéséig 

Órakeret  

17 / 23 óra 

Előzetes tudás 
A XIX. század uralkodó eszméi. Népek tavasza. Forradalom és szabad-

ságharc Magyarországon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forra-

dalom termékeinek piacigénye együttesen segítik elő a nemzetállamok 

létrejöttét, mely állami keretként hatékonyan képes egy nép érdekeit 

megjeleníteni. Tudja, hogy az Egyesült Államokban a polgárháború 

teremti meg az egységes piac kialakításának lehetőségét, és így az or-

szág nagyhatalommá válását. 

Tudja, hogy Magyarországon a szabadságharc erőszakos leverése nem 

járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével (pl. jobbágyfelszaba-

dítás), mert a Habsburg dinasztia felismerte ezek politikai stabilitást 

segítő szerepét. Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, 

amely megfelelt a kor erőviszonyainak. Érti, és képes elemezni a dua-

lista államberendezkedést. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Franciaország nagyhatalmi Ismeretszerzés, tanulás: Magyar nyelv és irodalom: 



 

 

törekvései III. Napóleon ko-

rában. 

 

Az olasz egység létrejötte. 

 

Az egységes Németország 

megteremtése. 

 

Az Amerikai Egyesült Álla-

mok polgárháborúja és nagy-

hatalommá válása. 

 

Megtorlás és önkényuralom 

Magyarországon. 

Függetlenség, alávetettség. 

 

Magyarország és a bécsi ud-

var viszonyának a változása 

1860–1865 között. 

 

A kiegyezéshez vezető út és a 

kiegyezés. 

 

A kiegyezés politikai és gaz-

dasági rendszere. 

Államformák, államszervezet.  

 

A kiegyezés értékelése és 

alternatívái. 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése eltérő forrá-

sok alapján. (Pl. Deák politi-

kai magatartása.) 

– Egy történelmi ok-

nyomozás megtervezése. (Pl. 

Milyen okok járultak hozzá 

Deák politikai álláspontjának 

változásaihoz?) 

– Példák gyűjtése a sza-

badságharcot követő megtor-

lás és üldöztetés magyar va-

lamint más nemzetiségű  áldo-

zatairól, formáiról, eszközei-

ről, méretéről.  (Pl. a lengyel, 

olasz és német származású 

honvéd tisztek kivégzése, a 

hazai zsidó közösségekre ki-

rótt hadisarc.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Tételmondat meghatá-

rozása, szövegtömörítés (pl. a 

gazdasági kiegyezés lényegi 

elemei). 

– Feltevések megfogal-

mazása igaz történetek szerep-

lői cselekedeteinek, viselkedé-

sének mozgatóiról. (Pl. Gari-

baldi szicíliai hadjáratának 

célja.) 

– Érvek gyűjtése feltevé-

sek mellett és ellen. (Pl. vita a 

kiegyezés szükségességéről.) 

 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, 

kiselőadás tartása önálló gyűj-

tőmunka alapján (pl. a kiegye-

zés alternatíváiról). 

– Történelmi témák vi-

zuális ábrázolása. (Pl. össze-

hasonlító táblázat készítése az 

olasz és a német egység kiala-

kulásáról.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Arany János: A walesi bárdok; 

Madách Imre: Az ember tra-

gédiája. 

 

Matematika: 

Diagramok készítése, értelme-

zése, táblázatok olvasása. 

 

Földrajz: 

Európa és az Amerikai Egye-

sült Államok nagytájai. 

 

Ének-zene: 

Verdi: Aida. 



 

 

– Események, jelensé-

gek, tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az ameri-

kai polgárháború eseményei.) 

– Egyes történelmi je-

lenségek és régiók eltérő idő-

beli ritmusának felismerése és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az olasz, a német egyesí-

tés folyamatának összekapcso-

lása a kiegyezéshez vezető 

úttal.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és bizonyíté-

kok, interpretáció. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági kapcsola-

tok, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazda-

sági válság,  

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

önkényuralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. jogegyenlőség, 

emancipáció. 

Fogalmak, ada-

tok 

 

Fogalmak: kisnémet és nagynémet egység, nemzetállam, emigráció, Dunai 

Konföderáció, passzív ellenállás, provizórium, húsvéti cikk, kiegyezés, 

dualizmus/dualista monarchia, közös ügyek, gazdasági kiegyezés, Cas-

sandra-levél, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés. 

 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Cavour, Bismarck, I. Vilmos, Lin-

coln, Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula. Rotschild, 

Ganz Ábrahám, Viktor Emánuel, Erzsébet királyné. 

 

Topográfia: Piemont, Solferino, Olaszország, Königgrätz, Német Császár-

ság, Amerikai Egyesült Államok, Elzász-Lotaringia, Sedan, Arad, Oszt-

rák–Magyar Monarchia, Krím-félsziget. 

 

Kronológia: 1853-56 (a krími háború), 1859 (a solferinói ütközet), 1861 

(az olasz egység létrejötte), 1861-65 (polgárháború az Amerikai Egyesült 

Államokban), 1866 (a königgrätzi csata), 1870 (a sedani csata), 1871 (a 

Német Császárság létrejötte), 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzé-

se), 1850–1859 (Bach-korszak), 1865 (Deák Ferenc húsvéti cikke), 1867 

(a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi törvény, 

a horvát-magyar kiegyezés). 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

A tanuló tudatosan vállalja a kora újkori és újkori egyetemes és magyar 

kultúrkincs rendszerező megismerése révén az egyetemes emberi értékeket.  



 

 

évfolyamos ciklus 

végén 

Ismerje fel és fogadja el a családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás 

fontosságát. 

Ismerje fel a múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok látható 

és háttérben meghúzódó bonyolultabb összefüggéseket, és ezek erkölcsi-

etikai aspektusait. 

Ismerje fel a különböző államformák működési jellemzőit. 

Ismerje fel és mind szélesebb körben differenciáltan alkalmazza a történe-

lem értelmezését segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat az árnyalt 

történelmi tájékozódás és gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek vagy egy-egy 

esemény, jelenség értékelésekor egymástól eltérő álláspontokat is megfo-

galmazhat. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társa-

dalmi, gazdasági és szellemi hátterét, azok következményeit. 

Ismerje a polgári átalakulás szellemi, társadalmi, gazdasági, politikai jel-

lemzőit, illetve azokat a feltételeket, okokat és következményeket, amelyek 

e folyamatot meghatározták. 

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

szellemi tényezők együttesen befolyásolják és ismerje fel ezek bonyolult 

összefüggéseit egy-egy történelmi esemény feldolgozása kapcsán. 

Tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről. 

Tudja a korszakban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szo-

kásmódjait összehasonlítani. 

Tudja azonosítani a civilizációk története és a forradalmak menete jellegze-

tes sémáit. 

Tudja azonosítani Európa és a világ különböző régióinak eltérő fejlődési 

útjait és azok jellegzetességeit. 

Tudja azonosítani a polgári átalakulás szellemi, társadalmi, gazdasági, poli-

tikai folyamainak meghatározó eseményeit, jelenségeit, szereplőit. 

Tudja a rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni és értékelni. 

Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző 

esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni tételmondatok meghatá-

rozásával, szövegek tömörítésével és átfogalmazásával. 

Tudja helyesen használni a történelmi korszakok és periódusok elnevezése-

it. 

Tudja az egyes korszakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készí-

teni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atla-

szokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagra-

mokból és internetről. 

Legyen képes megismert és összegyűjtött információk rendezésére és ér-

telmezésére. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére 

és következtetések levonására. 

Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek 

feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek csele-

kedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 



 

 

Legyen képes különböző szereplők nézőpontjából történelmi helyzeteket 

elbeszélni, eljátszani a különböző szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitá-

ban a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 

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

készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, vala-

mint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai 

adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok ne-

vét. Legyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni elté-

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

változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok raj-

zolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlításá-

ra, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztására. 

11–12. évfolyam 

A gimnáziumi történelemtanítás utolsó két éve az érettségire való felkészülés/felkészítés 

jegyében telik el, ezért minden, a történelemtanítás során szerepet játszó fejlesztési területet és 

kulcskompetenciát kiemelünk és elmélyítünk. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti 

azonosságtudat kialakítása és a hazafias, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára 

nevelés. Fontos, hogy hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a 

demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan résztvevő állampolgárokat 

neveljünk. Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúltunk történelmének mindazon 

értékeit (pl. jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, 

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

demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, az európai közösséghez és az atlanti 

szövetséghez csatlakozásunk), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, 

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

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

feldolgozása megtörténjen, a történelmi átélhetőség és kritikai gondolkodás fejlesztése 

érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és diktatúrák során az egyéni és szervezett ellenállás 

különböző formáinak megismerése, a személyes magatartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia alkalmas a 

demokrácia iránti végső elköteleződésre, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai 

gondolat iránti egyértelmű állásfoglalásra is. A tanulók fejlesztésének alappillérei közül első 

helyen a források használata és értékelése említhető. A belőlük történő önálló adatgyűjtés 

mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is szükséges. Mindehhez 

elengedhetetlen nemcsak a szakszókincs alapos ismerete, hanem az egyes történelmi 

fogalmak meghatározása is annak tudatában, hogy tartalmuk a különböző történelmi 

korokban változó jelentésű lehet. Igen fontos elem történelemtanításunk záró szakaszában is a 

tanulók történelmi időben és térben való tájékozódó képessége, mely a kronológiai és 

topográfiai adatokon túl azok egységben látását, az események sorrendjét (diakrónia) és az 

egy időben zajló történések (szinkrónia) felismerését is jelenti. Ezen a szinten már elvárható 

egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák használata is. 

Fontos a történelmi tér változásainak a felismerése, a történelmi és földrajzi térképek 



 

 

összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek 

értelmezésében. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású 

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

megfogalmazott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, 

hogy a jelenben való eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz 

be az oktatásba, amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. 

Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia –, széles 

körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A témakörök feldolgozása közvetlen módon 

járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási 

kompetencia fejlesztéséhez. Az általános célok közül jelentős mértékben segíti az 

állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az 

önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, 

valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

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

önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának 

kialakításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és 

audiovizuális szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint 

tudatos és kritikus kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen 

értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját 

értékek és vélemények tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek 

témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi 

ismereteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is 

előkészítse őket a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és 

kötelességek felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, 

valamint az országgyűlési és helyhatósági választásokon való részvételre. 

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

diákok társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, 

amely a tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ezt az teszi fontossá, hogy 

a diákok társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult 

eszményeknek, elveknek és fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag 

könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség 

van olyan, személyes élményekre építő készségfejlesztő módszerekre, amelyek 

megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát 

nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta 

problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs 

helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, 

toleranciája és együttműködési készsége. 

11. évfolyam 

témakör - témák alapóra 

(3) 

emelt 

szint 

(3+2) 

I. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 18 28 

 Az ipari forradalom újabb hulláma. 2 3 



 

 

 A polgári állam. 1 2 

 A gyarmatosítás új vonásai és a gyarmatbirodalmak. Kína 

és Japán. 

2 3 

 Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek ki-

alakulása 

3 4 

 A keleti kérdés és a Balkán. 2 3 

 Társadalmi és demográfiai változások. 2 2 

 A tudományos és politikai gondolkodásmód változásai 2 3 

 Az életmód és a mindennapok a XIX. század végén. 2 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

II. A dualizmus kora Magyarországon 18 30 

 A dualista állam kiépülése és működése 2 3 

 Gazdasági változások a dualizmus korában. 2 3 

 Társadalmi változások és népesedési viszonyok a dualiz-

mus korában. 

2 3 

 Budapest világvárossá válása. 2 2 

 Etnikai és nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában. 2 3 

 A dualista monarchia válsága. 2 4 

 Életmód és mindennapok a századfordulón. 2 3 

 A tudomány és művészetek jellemzői a korszakban. 2 3 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

III. Az első világháború és következményei 18 32 

 Az első világháború. 4 6 

 Magyarország az első világháborúban. 2 3 

 A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A dik-

tatúra kiépülése Szovjet-Oroszországban. 

2 4 

 A háborús vereség következményei Magyarországon: az 

Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, az őszirózsás forradalom, a 

tanácsköztársaság. 

3 5 

 Az első világháborút lezáró békerendszer. 1 2 

 A trianoni békediktátum. 2 3 

 Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság 

sorsa. 

2 3 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

IV. Európa és a világ a két világháború között 19 31 

 Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 2 3 

 Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a 

két világháború között. 

2 4 

 Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 1 2 

 A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 2 3 

 Az 1929–33-as világgazdasági válság jellemzői és követ-

kezményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza a válságra: a 

New Deal. 

2 3 



 

 

 A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellem-

zői. 

2 4 

 Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 2 3 

 A gyarmatok helyzete. 1 2 

 A tudomány és a művészetek a két világháború között. 1 2 

 Életmód és mindennapok a két világháború között. 2 3 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

V. Magyarország a két világháború között 17 31 

 A konszolidáció kezdete, folyamata, jellemzői, eredmé-

nyei és válsága. 

3 4 

 A válság és hatása, a belpolitikai élet változásai az 1930-as 

években. 

3 4 

 A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világhábo-

rú között. 

2 3 

 A revízió lépései és politikai következményei Magyaror-

szágon. 

2 3 

 Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború 

között. 

2 4 

 Tudomány és művészet a két világháború közötti. 2 4 

 Tömegkultúra és -sport. 1 3 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

VI. A második világháború 18 28 

 A második világháború kitörése. A második világháború 

hadi és diplomáciai eseményei a Szovjetunió elleni német támadá-

sig. 

3 4 

 Fordulat a háború menetében. 2 3 

 A szövetségesek együttműködése és győzelme. 2 3 

 A második világháború jellemzői. A holokauszt. 2 2 

 Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fron-

ton. 

1 2 

 Kállay Miklós miniszterelnöksége. 1 2 

 A német megszállás és a nyilas uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

2 3 

 Háborús veszteségeink. 1 1 

 A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

1 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

Összes óra 108 180 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret  

18 / 28 óra 

Előzetes tudás Az első ipari forradalom és következményei. A XIX. század uralkodó 



 

 

eszméi. A nemzetállamok kialakulása. Polgárháború az Egyesült Álla-

mokban. Az életmód és a gondolkodásmód változása a tudomány és a 

technika fejlődésének új szakaszában. 

Állam, államszervezet.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló érti, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének igénye, 

a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozza a nem-

zetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás 

új szakaszának megjelenését eredményezi. Tudja, hogy a modern polgári 

államszervezet új funkciói kiterjednek az oktatásra, az egészségügyre és a 

szociálpolitikára, azaz számos, a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Képes bemutatni az ipari forradalom újabb szakaszának pozitív (pl. polgá-

rosodás) és negatív következményeit (pl. környezetkárosítás). Tudja, hogy 

a XIX. század első felében kialakult az új eszmék és gazdasági-társadalmi 

változások hatására jelentősen átalakultak a század második felében. Meg-

érti, hogy mely okok vezettek az első világháborúhoz. 

Témák Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Az ipari forradalom újabb 

hulláma. 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A polgári állam. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A gyarmatosítás új vonásai és 

a gyarmatbirodalmak. 

Kína és Japán. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Nagyhatalmi konfliktusok és 

a szövetségi rendszerek ki-

alakulása. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A keleti kérdés és a Balkán. 

 

Társadalmi és demográfiai 

változások. 

 

A tudományos és politikai 

gondolkodásmód változása. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az életmód és a mindennap-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Élethelyzetek megfigyelése forrá-

sok alapján. (Pl. a szórakozás új formái.) 

– Ismeretszerzés különböző típusú 

forrásokból. (Pl. világgazdasági részesedé-

si adatok.) 

– Önálló információgyűjtés adott 

témához az internet segítségével. (Pl. a 

városi életforma képekben, a Dreyfus-ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tanult ismeretek problémaköz-

pontú elrendezése. (Pl. a balkáni konfliktus 

okai.) 

– Társadalmi-történelmi, erkölcsi 

problémák felismerése, önálló megfogal-

mazása. (Pl. az iparosodás környezetszeny-

nyező hatása.) 

– Önálló vélemény alkotása (Pl. a női 

emancipáció tényezői.) 

 

Kommunikáció: 

– Történetek elbeszélése emlékezet-

ből. (Pl. az első újkori olimpia.) 

– Esszé írása. (Pl. az egyenlőtlen fej-

lődés okai.) 

– Folyamatábra, diagram, vizuális 

rendezők készítése. (Pl. az ipari forrada-

lom húzóágazatainak bemutatása diagra-

mokon.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Dosztojevszkij, 

Victor Hugo, Lev 

Tolsztoj, Kafka, 

Apollinaire, Baude-

laire, Rimbaud. 

 

Matematika: 

Diagramok készíté-

se, értelmezése, 

táblázatok olvasása. 

 

Biológia-

egészségtan: 

Az emberi tevé-

kenység környezeti 

hatásai; Az evolú-

ció darwini leírása. 

 

Fizika: 

A tudomány hatása 

az ipari-technikai 

civilizációra, a ra-

dioaktivitás és az 

elektromosság. 

 

Vizuális kultúra:Az 

impresszionizmus 

(pl. Edouard Ma-



 

 

ok a XIX. század végén. 

Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Egyes történelmi jelenségek és ré-

giók eltérő időbeli ritmusának felismerése 

és kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a cent-

rum – félperiféria – periféria.) 

– Történelmi időszakok összevetése. 

(Pl. az ipari forradalom két korszakának 

az összehasonlítása.) 

net, Claude Monet), 

a szecesszió (pl. 

Klimt), 

expresszonizmus 

(pl. Munch), a ku-

bizmus (pl. Picas-

so). 

 

Testnevelés és 

sport: Az első újko-

ri olimpia. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és bizonyítékok, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, kultúra. 

Fogalmak, 

adatok 

 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, tőkekivitel, polgári állam, álta-

lános választójog, középosztály, emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, 

szakszervezetek, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, bolsevizmus, 

egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, antant, központi hatal-

mak, keleti kérdés, szecesszió, imperializmus, pánszlávizmus, okkupáció, 

annexió, három császár szövetsége. 

 

Személyek: Ford, Rotschildok, II. Vilmos, Viktória királynő, XIII. Leó, Lenin, 

II. Sándor. 

 

Topográfia: Balkán, Szerbia, Szuezi- csatorna, Japán, Bosznia-Hercegovina. 

 

Kronológia: 1873 (három császár szövetsége), 1878 (a San Stefano-i béke, a 

berlini kongresszus, Bosznia-Hercegovina okkupációja), 1882 (a hármas szö-

vetség megalakulása), 1896 (az első újkori olimpia), 1907 (a hármas antant lét-

rejötte), 1912–13 (a Balkán-háborúk), 1904 (az entent cordiale), 1908 (Bosz-

nia-Hercegovina annexiója). 

 

Tematikai egység A dualizmus kora Magyarországon  
Órakeret  

18 / 30 óra 

Előzetes tudás 
A dualista állam politikai és gazdasági rendszere. A nemzetiségi kérdés.  

Állam, államszervezet, nemzetiségek, településtípusok. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy az új polgári világ kiépülése számos vonatko-

zásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így hazánk az európai 

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett – akár 

máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást 

is magában hordozott. 

Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában következett be a – 

máig meglévő – szakadás az elit- és a tömegkultúra között. Képes té-

nyekkel alátámasztva értékelni a dualizmus politikai és gazdasági rend-

szerét, és demográfiai, társadalmi változásait. Látja a kiegyezés hosszú 

távú hatásait Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó 

polgárság kiemelkedő szerepet játszott. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A dualista állam kiépülése és 

működése. 

Államformák, államszervezet. 

 

Gazdasági változások a dua-

lizmus korában. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. Fölzárkó-

zás és lemaradás. 

 

Társadalmi változások és 

népesedési viszonyok a dua-

lizmus korában. 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

 

Etnikai és nemzetiségi viszo-

nyok a dualizmus korában. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

A dualista monarchia válsá-

ga. 

 

Életmód és mindennapok a 

századfordulón. 

Nők és férfiak életmódja, 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

 

A tudomány és művészetek 

jellemzői a korszakban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés külön-

böző forrásokból. (Pl. kor-

fákból a korösszetétel megha-

tározása.) 

– Egy történelmi ok-

nyomozás megtervezése. (Pl. 

Rudolf trónörökös rejtélyes 

halála.) 

– Ismeretszerzés be-

szélgetésekből, tárgyak, épü-

letek, képek megfigyeléséből. 

(Pl. a szecesszió stílusjegyei-

nek tanulmányozása épületek 

segítségével.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek visel-

kedésének mozgatóiról felte-

vések megfogalmazása, a 

tettek és következményeik 

közötti kapcsolatok felisme-

rése. (Pl. az ún. zsebkendő-

szavazás.) 

– Erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzetek felisme-

rése, bemutatása. (Pl. a 

tiszaeszlári vérvád képtelen-

sége.) 

– Feltevések megfo-

galmazása egyes jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, okai-

ról. (Pl. a zsidó emancipáció 

okai, a zsidóság részvétele a 

modernizációban.) 

– Különféle társadalmi-

Magyar nyelv és irodalom:  

Jókai Mór: A kőszívű ember 

fiai; Mikszáth Kálmán novellái; 

Ady Endre: Góg és Magóg fia 

vagyok én…; 

Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk; a Nyugat folyóirat. 

 

Matematika: Diagramok készí-

tése, értelmezése, táblázatok 

olvasása. 

 

Fizika:  

Elektromosság, elektromos 

generátorok.  

 

Földrajz: Magyarország termé-

szeti adottságai. 

 

Vizuális kultúra:  

A romantika és a realizmus 

Magyarországon (pl. Steidl 

Imre: Országház, Munkácsy 

Mihály), a szecesszió (pl. 

Csontváry Kosztka Tivadar). 

 

Ének-zene:  

Bartók Béla, Dohnányi Ernő, 

Kodály Zoltán. 

 

Testnevelés és sport: Magyarok 

az olimpián, sikeres magyar 

sportágak (úszás, vívás). 



 

 

történelmi jelenségek össze-

hasonlítása különböző szem-

pontok alapján. (Pl. a város 

és a vidék életformája.) 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, 

kiselőadás tartása önálló 

gyűjtőmunka alapján. (Pl. a 

MÁV létrejötte; Puskás Tiva-

dar találmányai.) 

– Saját vélemény meg-

fogalmazása (Pl. vita Tisza 

Kálmán közigazgatási re-

formjáról.) 

– Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. parlamen-

ti vita a véderő kérdéséről.) 

 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Időbeli sorrendek 

kialakítása (Pl. kormánypárt-

ok időrendje.) 

– Egy-egy korszak 

komplex bemutatása (pl. Ti-

sza Kálmán kora; prezentá-

ció készítése a millennium 

időszakáról.) 

– Az adott téma tanul-

mányozásához legmegfele-

lőbb térkép kiválasztása. (Pl. 

a nemzetiségek helyzete, a 

nehézipari körzetek bemuta-

tása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változások és folyamatosság, okok és következmények, történelmi források, 

tények és bizonyítékok, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit rétegek, középrétegek, alsó rétegek, korfa, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, monarchia, parla-

mentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, nép-

képviselet, 

vallás. jogegyenlőség, emancipáció. 



 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: amnesztia, Szabadelvű Párt, torlódó társadalom, úri középosztály, 

dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, 

polgári házasság, népoktatás, millennium, antiszemitizmus, obstrukció, 

kispolgár, nagypolgár, cseléd. 

 

Személyek: Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi 

Oszkár, Kandó Kálmán, Puskás Tivadar. Ganz Ábrahám. 

 

Topográfia: Budapest, Bosznia-Hercegovina, Fiume. 

 

Kronológia: 1867–1918 (a dualizmus korszaka), 1875–90 (Tisza Kálmán mi-

niszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a 

Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

 

 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei  
Órakeret  

18 / 32 óra 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konf-

liktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés.  

A dualista monarchia válsága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcso-

latban az okok és a következmények kiválasztása és logikai összeren-

dezése között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati 

összefüggések feltárása közötti különbségek miatt lényeges eltérések 

lehetnek ugyanazon történelmi esemény bemutatása, értelmezése és 

értékelése között. Látja az első világháború kirobbanásához vezető 

okokat, és azok komplex jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult 

nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a 

létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a megoldat-

lan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új 

hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és 

óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt 

érintettek. 

Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem léte-

ző új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló 

morális hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó 

hatásainak mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – 

sok tekintetben irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerí-

tettek rá a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társa-

dalmi áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor ezek magukban hordozták 

egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút 

lezáró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmon-

dásokat, különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az 

oroszországi események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és 

az emberi történelem további alakulására gyakorolt hatásait. Látja, 



 

 

hogy a világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Ál-

lamok centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a 

tömegdemokráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő 

világpiac felbomlását eredményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 

megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt 

tud megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés, tömegtájékozta-

tás, sajtó, propaganda. 

 

Magyarország az első világ-

háborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

 

A háborús vereség követ-

kezményei Magyarországon: 

az Osztrák–Magyar Monarc-

hia felbomlása, az őszirózsás 

forradalom, a tanácsköztársa-

ság. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Új államok Közép-

Európában. A határon túli 

magyarság sorsa. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szemé-

lyes beszélgetésből, megfi-

gyelésből (Pl. háborús em-

lékművek.) 

– Egy történelmi ok-

nyomozás megtervezése. (Pl. 

a Lusitania elsüllyesztése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A cselekvés és annak 

következményei közötti kap-

csolat felismertetése (Pl. Le-

nin és a bolsevik hatalomát-

vétel.) 

– Történelmi elbeszélé-

sek összehasonítása. (Pl. há-

borús leírások összehasonlí-

tása.) 

 

Kommunikáció: 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelem-

bevétele. (Pl. Károlyi Mihály 

politikai szerepének értékelé-

se.) 

– Folyamatábra, diag-

ram, vizuális rendezők készí-

tése. (Pl. a háborús vesztesé-

gek.) 

– Események, történe-

tek, jelenségek mozgásos, 

dramatikus megjelenítése. 

(Pl. Apponyi Albert a Főta-

nács előtt.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása. (Pl. a határon túli osz-

tálykirándulásról.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

Magyar nyelv és irodalom: 

Háborús versek (pl. Ady, Ba-

bits: Jónás könyve). 

 

Biológia-egészségtan: 

Fertőzés, higiénia, járvány. 

 

Földrajz: 

A magyarság által lakott, 

országhatáron túli területek, 

Magyarországon élő nemzeti-

ségek. 



 

 

ben: 

– Különböző időszakok 

történelmi térképeinek össze-

hasonlítása, a történelmi tér 

változásainak leolvasása. (Pl. 

a történelmi Magyarország 

és a trianoni Magyarország 

összehasonlítása.) 

– Történelmi időszakok 

különböző szempontú össze-

hasonlítása. (Pl. frontvonalak 

változása az egyes frontsza-

kaszokon.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, okok és következmények, történelmi források, tények és 

bizonyítékok, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzet i-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás-

ok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, demokrácia, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, háború, hadsereg,  

vallás, vallásüldözés. antiklerikalizmus 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, frontvonal, hátország, 

jóvátétel, Népszövetség, kisebbségvédelem, revízió, szovjet, kommuniz-

mus, őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, Kommunisták Magyaror-

szági Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, ellenforradalom, 

vörösterror, fehérterror, ultimátum, tengeralattjáró-háború, intervenció, 

Clemenceau-jegyzék, Vix-jegyzék, hadikommunizmus. 

 

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

Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy Miklós, 

Ferenc Ferdinánd, Beneš, Masaryk. 

 

Topográfia: Szarajevó, Somme, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Romá-

nia, Csehszlovákia, balti államok, Doberdó, trianoni Magyarország, Mar-

ne, Pétervár, Verdun, Piave. 

 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet), 1914. július 28. (az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1916 (csata a Somme-nál), 1917 

(a februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 

1918. október 31. (az őszirózsás forradalom győzelme), 1918. november 3. 

(a padovai fegyverszünet), 1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i 

béke), 1919. március 21.– augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 



 

 

1920. június 4.(a trianoni békediktátum aláírása). 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret  

19 / 31 óra 

Előzetes tudás 

Az első világháborút lezáró békerendszer. A bolsevik hatalomátvétel és 

a proletárdiktatúra kiépülése. 

Állam, államszervezet. XX. századi hétköznapok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 

szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges 

elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek 

be. Ismeri a diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy 

osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoporto-

kat bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társa-

dalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek korlátozták 

a szabadságjogait. 

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

korban és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is 

különböző gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző 

általános dolgok nem mindig igazak mindenkire. 

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

dasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az au-

tók elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, 

hogy a válságból való kilábalást különbözőképpen találták meg a világ 

vezető hatalmai és országai. 

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

gi válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, 

hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végér-

vényes szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a 

női emancipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékren-

dek egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazásá-

ra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai 

és gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintély-

uralmi rendszerek Európá-

ban a két világháború kö-

zött. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Önálló információ-

gyűjtés különböző médiu-

mokból (Pl. Hitler beszé-

dei, propagandafilmek, 

plakátok.) 

– Ismeretszerzés kü-

lönböző típusú forrásokból 

(Pl. a gazdasági válságot 

jellemző adatsorokból.) 

– Kézikönyvek, lexi-

konok használata. (Pl. fo-

galom meghatározására.)  

Magyar nyelv és irodalom: 

Bulgakov, Thomas Mann, He-

mingway. 

 

Matematika: 

Számok, műveletek, egyéb mate-

matikai szimbólumok alapján az 

általuk leírt valóságos helyzetek, 

történések, összefüggések elképze-

lése. 

 

Biológia-egészségtan: 

Védőoltások. 



 

 

Történelemformáló esz-

mék. 

 

Az 1929–33-as világgaz-

dasági válság jellemzői és 

következményei. Az Ame-

rikai Egyesült Államok 

válasza a válságra: a New 

Deal. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A nemzetiszocialista ideo-

lógia és a náci diktatúra 

jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

 

Nemzetközi viszonyok a 

két világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

A tudomány és a művésze-

tek a két világháború kö-

zött. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, élet-

formák. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Szövegek, hang-

anyagok vizsgálata a hite-

lesség szempontjából. (Pl. 

beszédek, propagandafil-

mek.) 

– Történelmi-

társadalmi modellek elem-

zése a bizonyosság, a lehe-

tőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. vál-

ságkezelő módszerek.) 

– Tételmondat meg-

határozása, szövegtömörí-

tés. (Pl. politikai progra-

mok tömör megfogalmazá-

sa.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása. (Pl. az 

1929–1933-as gazdasági 

világválság okai.) 

– Elsődleges törté-

nelmi források elemzése, 

összefüggések felderítése. 

(Pl. a náci párt tömegpárt-

tá válása.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figye-

lembevétele. (Pl. a diktatú-

rák közös és eltérő voná-

sai.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Események, jelen-

ségek, tárgyak, személyek 

időrendbe állítása. (Pl. a 

két világháború közötti 

időszak gazdasági változá-

sainak időrendje.) 

– Egyes történelmi 

jelenségek és régiók eltérő 

időbeli ritmusának felisme-

rése és kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a világgaz-

dasági válság térbeli és 

időbeli különbségei.) 

 

Fizika: 

Elektromágneses hatás terjedése 

(rádió). 

 

Földrajz:  

A gazdasági fejlettség területi kü-

lönbségei, a gazdasági szerkezet és 

a társadalmi-gazdasági fejlettség 

kapcsolata. 

 

Ének-zene: 

Az avantgárd zene. 

 

Vizuális kultúra: 

Szürrealizmus (pl. Salvador Dali), 

fotóművészet. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegtájékoztatás és demokrácia, 

kultúra és tömegkultúra. 



 

 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, fel-

emelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, biro-

dalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant, Dawes-terv, 

pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, GULAG, 

személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, 

totális diktatúra, tömegpropaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, zsi-

dóüldözés, Führer, SS, Berlin–Róma tengely, antikomintern paktum, 

Anschluss, tekintélyelvű államok, magaskultúra/elitkultúra, tömegkultúra, 

erőszakmentes ellenállás, duce, weimari köztársaság, NSDAP, élettér-

elmélet. 

 

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

Gandhi, Franco, Streseman. 

 

Topográfia: Köztes-Európa, Jugoszlávia, Szovjetunió, Berlin, Weimari 

Köztársaság, Moszkva, Ausztria, Saar-vidék, Szudéta-vidék, Rajna-

vidék, Brit Nemzetközösség. 

 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–

1933 (a világgazdasági válság), 1933. (Hitler hatalomra kerülése, Roose-

velt elnökségének kezdete), 1936 (a Berlin-Róma tengely), 1938 (az 

Anschluss, a müncheni konferencia), 1922 (a rapallói egyezmény), 1928 

(a Kellog-Briand szerződés), 1929 (Jugoszlávia), 1931 (a Brit Nemzet-

közösség), 1935 (faji törvények Németországban, népszavazás a Saar-

vidéken), 1936 (antikomintern paktum). 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret  

17 / 31 óra 

Előzetes tudás 

A trianoni békediktátum és hatásai. Új államok Közép-Európában. A 

határon túli magyarság sorsa. 

Társadalom, településtípusok. XX. századi hétköznapok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi be-

számolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem biztosítja 

azt, hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az eseményekről. 

Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, vagy olyan 



 

 

összefüggéseket sugall az események között, amelyek valójában nem 

léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területe-

ken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívák-

kal és képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világhábo-

rú közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni béke-

szerződés és annak hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a 

trianoni békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és köz-

gondolkodásra gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek összehason-

lítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.) hátte-

rének a feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete fo-

lyamata, jellemzői, eredmé-

nyei és válsága. 

Államformák, államszervezet.  

 

A válság és hatása, a belpoli-

tikai élet változásai az 1930-

as években. 

 

A magyar külpolitika céljai és 

lehetőségei a két világháború 

között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei Magyaror-

szágon. 

 

Társadalom és életmód Ma-

gyarországon a két világhábo-

rú között. 

Szegények és gazdagok vilá-

ga. Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Rövid szöveges tar-

talmi ismertető készítése 

(pl. a Bethlen–Peyer egye-

zségről). 

– Élethelyzetek meg-

figyelése források alapján. 

(Pl. alkalmazottak helyzete 

a válság idején.) 

– Az információk 

önálló rendszerezése és 

értelmezése. (Pl. a revízió 

okainak és következményei-

nek megkülönböztetése.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

– Feltevések megfo-

galmazása cselekedetek 

mozgatóiról. (Pl. IV. Károly 

visszatérései.)  

– A különbségek fel-

ismerése és a változások 

nyomon követése (Pl. Beth-

len és Gömbös belpolitiká-

jának különbségei.)  

– Kérdések megfo-

galmazása a forrás rejtett 

szándékaira vonatkozóan. 

(Pl. Gömbös Nemzeti mun-

katerve.) 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, 

Magyar nyelv és irodalom: 

A Nyugat, népi írók (Németh 

László, Illyés Gyula), Kassák 

Lajos. 

Kosztolányi Dezső, Móricz 

Zsigmond; József Attila: Kül-

városi éj, Tudod, hogy nincs 

bocsánat. 

 

Hon- és népismeret: 

A magyar tudomány és kultúra 

eredményei a világban. 

 

Földrajz: 

A Kárpát-medence földrajza, 

gazdasági válságok. 

 

Ének-zene: 

Bartók Béla, Kodály Zoltán. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: 

Tömegkommunikáció, a mé-

dia hatása a mindennapi életre, 

a hangosfilmgyártás kezdete. 

Propaganda-eszközök 

 

Informatika: 

Anyaggyűjtés tudatos és kriti-

kus internethasználattal a reví-

zió, irredentizmus témájában. 



 

 

kiselőadás tartása önálló 

gyűjtőmunka alapján. (Pl. a 

győri program.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelem-

bevétele. (Pl. vita az 1930-

as évek magyar külpolitiká-

járól.) 

– Folyamatábra, diag-

ram, vizuális rendezők ké-

szítése. (Pl. birtokszerkezet 

ábrázolása.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Kronológiai adatok 

rendezése (pl. miniszterel-

nökökhöz kapcsolódóan). 

– Történelmi időszak-

ok különböző szempontú 

összehasonlítása. (Pl. az 

1920-as és az 1930-as évek 

külpolitikai lehetőségei.) 

– Különböző időszak-

ok történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a törté-

nelmi tér változásainak le-

olvasása. (Pl. a revízió terü-

leti következményei.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Okok és következmények, tények és bizonyítékok, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, fel-

emelkedés, lesüllyedés, elit rétegek, középrétegek, alsó rétegek, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuverenitás, választójog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irreden-

tizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, nyi-

las mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvények, győri program, 

első bécsi döntés, ÉME, MOVE, Szent István-i állameszme, numerus 

clausus, Nemzeti Munkaterv, győri program. 

 



 

 

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

la, Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert, Nagyatádi Szabó István, Peyer 

Károly, Darányi Kálmán. 

 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja, Szeged, Győr. 

 

Kronológia: 1920–1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 (a 

numerus clausus, földreform), 1921–31 (Bethlen István miniszterelnöksé-

ge, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 

(Gömbös Gyula miniszterelnöksége), 1938 (az első zsidótörvény), 1938. 

november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március (Kárpátalja visszacsato-

lása). 

 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret  

18 / 28 óra 

Előzetes tudás 

Az 1930-as évek európai politikai és hatalmi változásai. A magyar reví-

ziós külpolitika. 

Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, a 

hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jel-

lemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a 

politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének mozgató-

rugóit, azonosítja veszélyeit. 

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet következményeit 

(megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, megsemmisí-

tés). Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világhá-

ború, és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság 

tragédiája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként értelmezhető 

a hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálok emigrációba 

kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). Megismer olyan törté-

nelmi helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcso-

portok vagy személyek megmentését eredményezték. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára 

és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi esemé-

nyekről, azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető élet-

helyzeteket felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a 

társadalom felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő alapvető 

tragédiákban (pl. a doni katasztrófa, a holokauszt). 



 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború kitöré-

se. A második világháború hadi 

és diplomáciai eseményei a 

Szovjetunió elleni német táma-

dásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

Fordulat a háború menetében. 

 

A szövetségek együttműködése 

és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború jellem-

zői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba lépése 

és részvétele a keleti fronton. 

 

Kállay Miklós miniszterelnök-

sége. 

 

A német megszállás és a nyilas 

uralom. Felszabadulás és szov-

jet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. 

 

A zsidóüldözés társadalmi, 

eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és for-

mái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Élethelyzetek megfigye-

lése források alapján. (Pl. a ka-

tonák helyzete a fronton.) 

– Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző médi-

umokból (Pl. filmek, dokumen-

tumfilmek, plakátok, újságok.) 

– Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. (Pl. a kiug-

rási kísérlet kudarcának okai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek viselkedé-

sének mozgatóiról feltevések 

megfogalmazása (Pl. Churchill 

szerepe a háborúban.) 

– Önálló vélemény megfo-

galmazása. (Pl. a népirtás kérdé-

se; Szálasi céljai.) 

– Kérdések megfogalmazá-

sa a szerző esetleges elfogultság-

ára, szándékaira vonatkozóan 

(Pl. Horthy proklamációjának 

céljai.) 

– A zsidótörvények válto-

zásainak felismerése, az okok 

megkeresése 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása. (Pl. a szövet-

séges hatalmak együttműködésé-

nek értékeléséről.) 

– Saját vélemény megfo-

galmazása. (Pl. az atombomba 

bevetésének szerepéről.) 

– Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a német meg-

szállás eseményeiről.) 

– Érvelés. (Pl. a náci faj-

elmélet tarthatatlansága) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Egyes történelmi jelensé-

gek és régiók eltérő időbeli rit-

musának felismerése és kölcsön-

hatásainak elemzése. (Pl. a há-

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

Radnóti Miklós: Hete-

dik ecloga, 

Kertész Imre: Sorsta-

lanság. 

Személyes történetek, 

naplók, memoárok. 

 

Etika: 

Előítélet, kirekesztés, 

rasszizmus. 

 

Fizika: 

Nukleáris energia. 

 

Földrajz: 

Kontinensek természet-

földrajzai jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Videó-interjúk, vissza-

emlékezések, a videó-

interjú, mint műfaj 

elemzése 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek 

keresése az interneten 

és elemzésük. 



 

 

ború eseményeinek hatása a ma-

gyar politikára.) 

– Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző információ-

források alapján. (Pl. hadműve-

letek leírása alapján.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, történelmi források, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, népese-

dés, népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás-

ok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jogok, állampolgári jogok,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tá-

bor, megsemmisítő tábor, népirtás, holokauszt, partizán, totális háború, 

furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegy-

veres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, deportá-

lás, munkaszolgálat, kiugrási kísérlet, hadifogság, malenkij robot, második 

front, kollaboráns. 

 

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

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi 

Ferenc, Wallenberg, Göring, Molotov, Ribbentropp, Petain. 

 

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

Kurszk, Normandia, Hirosima, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Újvidék, 

Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély, 

Mandzsúria, Vichy, Teherán, Nagaszaki. 

 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a Molotov–Ribbentropp-paktum aláírá-

sa), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör 

a második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 

Szovjetuniót), 1942. (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini 

csata), 1943. (véget ér Sztálingrád ostroma, kurszki csata), 1944. június 6. 

(megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a 

jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. 

augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán 

fegyverletételével véget ér a második világháború),  

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar táma-

dás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 

tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni kataszt-

rófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. 

október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomát-



 

 

vétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzet-

gyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a 

szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon), 1943 ősz (a 

teheráni konferencia), 1945 nyár (a potsdami konferencia), 1944. de-

cember–1945. február (Budapest ostroma). 

 

12. évfolyam 

témakör - témák alapóra 

(3) 

emelt 

szint 

(3+3) 

I. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépítése 10 21 

 A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új vi-

lággazdasági rendszer kialakulása. 

2 3 

 A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. A hidegháborús szembe-

nállás, a kétpólusú világ, a megosztott Európa. 

3 5 

 A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína, a „harmadik vi-

lág”). 

1 3 

 A közel-keleti konfliktusok, Izrael Állam létrejötte, az arab világ 

átalakulása. 

2 4 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

II. Magyarország 1945–1956 között 13 24 

 Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítése, 

jellemzői. 

3 4 

 Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, valamint 

a gazdasági élet jellegzetességei. 

3 4 

 Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 2 3 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb 

eseményei, jellemzői, szereplői. 

3 4 

 A tudomány és művészetek jellemzői a korszakban. 2 3 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

III. A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 9 23 

 Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés 

formái, területei. 

2 4 

 Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és 

hiánygazdaság keleten. 

1 4 

 A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a 

kultúrális szokások (divat, zene) változásai a korszakban. 

2 4 

 A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a 

Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése. 

2 5 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 



 

 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  4 

IV. A Kádár-korszak 12 23 

 Megtorlás és konszolidáció. 1 2 

 Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádár-korszakban. 2 3 

 Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet. 1 3 

 A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellen-

zéki mozgalmak. 

2 3 

 A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és 

vesztesek. 

2 3 

 Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú 

világ időszakában. 

1 2 

 A határon túli és a világban szétszóródott magyarság helyzete a 

kétpólusú világ időszakában. 

1 3 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  2 

V. Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. 8 18 

 Az információs–technikai forradalom és a tudásipar. A globális 

világgazdaság új kihívásai és ellentmondásai. 

1 3 

 A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti 

ellentétek kiéleződése. 

1 2 

 Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 1 2 

 A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 1 3 

 Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problé-

mái. 

2 4 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

Forráselemzés, képességfejlesztő feladatok.  2 

VI. A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyaror-

szágon 

8 17 

 A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 

1990 után. 

1 2 

 A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 

1990 után. 

1 2 

 A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, 

regionális gazdasági különbségek. 

1 2 

 Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata. 1 2 

 A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái. A ma-

gyarországi cigányok (romák). 

1 3 

 A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 1 2 

Rendszerezés, összefoglalás, számonkérés. 2 2 

VII.. Társadalmi ismeretek 4 8 

 Családformák a mai világban. Kortárscsoport és ifjúsági szub-

kultúrák. 

1 2 

 A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 1 2 

 Nemzet és nemzetiség. Kulturális és etnikai kisebbségek Magya-

rországon. 

 Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. Társadalmi 

1 2 



 

 

felelősségvállalás és szolidaritás. Tudatos fogyasztói magatartás. 

 A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalombiztosítás, 

oktatás) megismerése. 

1 2 

VIII.Állampolgári ismeretek 4 8 

 Állampolgári jogok és kötelességek. 1 2 

 Magyarország és az Európai Unió politikai rendszere. 1 2 

 A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 1 2 

 A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

1 2 

IX. Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 7 

 Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság 

különböző szereplőivel. Az állam bevételei. Az állam stabilizációs, re-

disztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

1 1 

 A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok megvalósításában. 

1 2 

 A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénz-

ügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. 

1 1 

 A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP 

megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és mű-

ködtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. 

2 3 

X. Munkavállalás 5 7 

 A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások itt-

hon és külföldön. 

1 1 

 Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beillesz-

kedés a munkahelyi közösségbe. 

1 2 

 Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. A munkaszerződés 

tartalma. 

1 1 

 A munkaerőviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 

(munkaszerződés, bérszámítás, adózás, egészségbiztosítás és nyugdíjbiz-

tosítás, kollektív szerződés). 

1 2 

 A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskeresé-

si támogatás, visszatérés a foglalkoztatásba. 

1 1 

XI. Rendszerező ismétlés 18 36 

 Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés 

az érettségi vizsgára. 

  

Összes óra 96 192 

 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépü-

lése 

Órakeret 

10 / 21 óra 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai 

Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete 

a két világháború között.  

Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom, nemzetiségek. Demokrati-

kus intézményrendszer. 



 

 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között 

lehetnek összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül 

gazdasági és kulturális fölényt. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és 

versenyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialaku-

lásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig 

ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők 

különböző helyzetéről, mindennapjairól. 

Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni, 

társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi 

időben történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok gazda-

sági és katonai integráció-

ja. Az új világgazdasági 

rendszer kialakulása. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A szovjet tömb kialakulá-

sa, jellemzői. 

A hidegháborús szembe-

nállás, a kétpólusú világ, a 

megosztott Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A gyarmati rendszer fel-

bomlása (India, Kína), a 

„harmadik világ”. 

 

A közel-keleti konfliktu-

sok. Izrael Állam létrejötte, 

az arab világ átalakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés külön-

böző írásos forrásokból, 

vizuális rendezők készítése. 

(Pl. a két szuperhatalom 

jellemzőinek összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetekben. (Pl. 

Kelet-Közép-Európa orszá-

gainak szovjetizálása.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két szuper-

hatalom katonai kiadásai.) 

 Beszélgetés egy társa-

dalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény megfogal-

mazása. (Pl. az iszlám fun-

damentalizmus okai, hatá-

sai.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Múltban élt emberek 

életének összehasonlítása a 

jelennel. (Pl. Közép-Európa 

államai a szocializmus idő-

szakában és napjainkban.) 

 Tanult helyek megkere-

sése a térképen. (Pl. a két 

tömb meghatározó álla-

mai.) 

Magyar nyelv és irodalom: Orwell, 

Szolzsenyicin, Hrabal, Camus, 

Garcia Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris fegyve-

rek. 

 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermediális mű-

vészet. 

 

Testnevelés és sport: Olimpiatörté-

net. 



 

 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, ke-

reskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi 

jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, perifé-

ria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vas-

függöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, 

Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), 

berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, 

újantiszemitizmus, nürnbergi per. 

 

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

Ben Gurion, Csang Kaj-sek, Nasszer, Gagarin. 

 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam, Szuezi-

csatorna. 

 

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

béke, India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az 

NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet 

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

resszusa, a szuezi válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai 

forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a ku-

bai rakétaválság), 1962–1965 (a második vatikáni zsinat). 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órakeret 

13 / 24 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A ha-

táron túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom. Demokratikus intézmény-

rendszer. XX. századi hétköznapok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az okait 

kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy miért 

következett be az az esemény, hanem azt is, hogy miért nem valami más 

történt helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggé-

seit. Átlátja, hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek nézeteit, dön-

téseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni bű-

neit. Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, szolidáris 



 

 

velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra a 

lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások következmé-

nyeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország szem-

pontjából veszteségként értelmezhető. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-

ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 

épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet 

tömbből. Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelen-

legi demokratikus rendünk egyik talpköve. 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve 

azok szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az 

adott korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország szovjetizálása, 

a kommunista diktatúra ki-

építése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra műkö-

dése a Rákosi-korszakban, 

valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Életmód, életviszonyok, 

munka, sport, kultúra, szóra-

kozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szemé-

lyes beszélgetésekből és 

megfigyeléséből. (Pl. az 

1956-os események résztve-

vőinek visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhaszná-

lása új helyzetekben. (Pl. 

Magyarország 

szovjetizálása.) 

 Egy történelmi ok-

nyomozás megtervezése. (Pl. 

Tóth Ilona ügye.) 

 Ismeretszerzés külön-

böző írásos forrásokból, vi-

zuális rendezők készítése. 

(Pl. Magyar lakosság kiván-

dorlásának és emigrációjá-

nak irányai, célállomásai [pl. 

Nyugat Európa országai, 

USA, Izrael] létszámadatai, 

és következményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések megfogal-

mazása híres emberek viselke-

désének mozgatórugóiról. (Pl. 

Nagy Imre/Kádár János 1956-

os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek kriti-

kai értékelése. (Pl. koncepciós 

perek.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar rész-

vétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM haszná-

latával Magyarország XX. szá-

zadi eseményeinek és azok 

hátterének megismerése. 



 

 

 Többféleképpen értelmez-

hető szövegek jelentésrétegei-

nek feltárása. (Pl. a Rákosi-

korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történel-

mi témáról. (Pl. a Nyugat 

magatartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások ered-

ményei.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

A világtörténet, az európai és 

a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. 

az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgaz-

dapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata 

Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgo-

zók Pártja (MDP), államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, 

ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, kon-

cepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős csa-

ládmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Magyar Írószö-

vetség. 

 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, 

Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István, Vorosilov marsall. 

 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os for-



 

 

radalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. 

február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar 

Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az 

iskolák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a 

Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte), 

1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a forrada-

lom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. novem-

ber 4. (szovjet támadás indul Magyarország ellen), 1946. február 1. (a má-

sodik magyar köztársaság kikiáltása). 

 

Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb fel-

bomlása 

Órakeret  

10 / 23 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A 

szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hideghá-

borús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

Állam, államszervezet, társadalom. Demokratikus intézményrendszer. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világ-

rend megszűnéséhez. 

Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fejlődés-

képtelenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, 

ismeri annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb különbsé-

geket a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer műkö-

dése, a gazdaság, a társadalom és az életmód terén. Felismeri, hogy a 

modern technológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája 

és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a szovjet 

típusú rendszerek bukásában. 

Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását 

követően kialakult álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai konflik-

tusok, a versengés és 

együttműködés formái, 

területei. 

 

Demokrácia és a fogyasz-

tói társadalom nyugaton – 

diktatúra és hiánygazdaság 

keleten. 

 

A vallások, az életmód 

(szabadidő, sport, turiz-

mus) és a kulturális szoká-

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyze-

tek megfigyelése. (Pl. min-

dennapi élet a vasfüggöny 

két oldalán.) 

 Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. (Pl. 

az SZKP XX. kongresszu-

sa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi 

személyiségek cselekedetei-

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, a média és a 

mindennapi élet. 

 

Informatika:  

Neumann János és a modern számí-

tógépek. Az internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnológia. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 



 

 

sok (divat, zene) változásai 

a korszakban. 

 

A kétpólusú világrend 

megszűnése: Németország 

egyesítése, a Szovjetunió 

és Jugoszlávia szétesése. 

nek mozgatórugóiról. (Pl. 

szovjet és amerikai politiku-

sok szerepe a korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. A má-

sok élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyze-

tek elbeszélése, eljátszása a 

különböző szereplők néző-

pontjából. (Pl. a hippi-

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és 

amerikai karikatúrák elem-

zése.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a hideghá-

ború, enyhülés, kis hideg-

háború.) 

 Egyszerű térképvázlat-

ok készítése. 

 

Ének-zene:  

A beat és a rock. Szórakoztató zenei 

műfajok. 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazda-

ság, ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, 

iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai ta-

vasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon, Brezs-

nyev-doktrína, cionizmus, csúcstalálkozó. 

 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, Thatc-

her, Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. 

János Pál, Nixon, Fidel Castro, Neil Armstrong. 



 

 

 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Krono-

lógia: 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”),.1968 

(a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az 

első Holdra szállás), 1972 (SALT-1 szerződés), 1975 (a helsinki értekez-

let), 1979 (SALT-2 szerződés, szovjet csapatok Afganisztánban), ), 1989 

(a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a 

Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  

Órakeret 

12 / 23 

óra 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturá-

lis jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar rendszer-

változás fordulópontjai és főszereplői. 

Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom. XX. századi hétköznapok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt történe-

lem különbözőségeiről. 

Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisszum 

jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak Magyarország további 

történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. Megérti, hogy Kádár János 

személye és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a közvé-

leményt. 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 

kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek 

jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét és tisztában van annak moz-

gásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és 

bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálha-

tatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 

Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 

vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek 

tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidá-

ció. 

 

Gazdasági reformok, 

társadalmi változások a 

Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, 

a szellemi- és sportélet. 

 

A Kádár-rendszer válsága, 

a külpolitikai változások és 

az ellenzéki mozgalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés sta-

tisztikai táblázatokból, di-

agramokból. (Pl. a földterü-

letek nagyságának változá-

sa 1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írá-

sos forrásokból. (Pl. a gaz-

dasági mechanizmus re-

formja.)  

 Emberi magatartás-

típusok, élethelyzetek meg-

figyelése, következtetések 

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy László, Sütő 

András, Weöres Sándor, Ottlik Gé-

za, Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók elem-

zése; stílusirányzatok: budapesti 

iskola. 

 

Testnevelés és sport: Olimpiatörté-

net, magyar részvétel és sikerek a 

korszak olimpiáin. 



 

 

 

A rendszerváltozás „forga-

tókönyve”, mérlege, nyer-

tesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

Nemzeti és etnikai kisebb-

ségek Magyarországon a 

kétpólusú világ időszaká-

ban. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli és a világ-

ban szétszóródott magyar-

ság helyzete a kétpólusú 

világ időszakában. 

levonása. (Pl. a Kádár-

korszak besúgói; ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalma-

zása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek hátte-

réről. (Pl. a magyar társada-

lom megbékélése a kádári 

hatalommal.) 

 Tételmondat meghatá-

rozása, szövegtömörítés. 

(Pl. a rendszerváltó pártok 

programjai.) 

 Többféleképpen értel-

mezhető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a Ká-

dár-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diag-

ram készítése. (Pl. a parla-

menti patkó az 1990-es vá-

lasztás után.) 

– Beszámoló, kiselő-

adás tartása (Pl. ifjúsági 

szubkultúrák a Kádár-

korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

A világtörténet, az európai 

és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító krono-

lógiai táblázat készítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, keres-

kedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, 



 

 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesz-

tia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, lakó-

telep, televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügy-

nök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spontán 

privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDNP, 

MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti 

kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság, puha diktatúra, 

RMDSZ. 

 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall 

József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede, Farkas Bertalan, Sütő 

András. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-

Nagymaros. 

 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968 

(az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni megálla-

podás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az Egyesült Ál-

lamok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 1987 (a laki-

teleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. június 16. 

(Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Ma-

gyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési törvény), 1990 

(szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapa-

tok kivonása Magyarországról). 

 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
Órakeret  

9 / 18 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 

Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, mig-

ráció, klímaváltozás. 

Sokszínű társadalom. A demokratikus intérményrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak elő-

nyei és hátrányai ismeretében. 

Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háborúelle-

nesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a demok-

ratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok 

árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás lényegét. Ki-

alakul benne a környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez kapcsolódó 

egyéni feladatokat, valamint felismeri a társadalom egészének érdekeit. 

Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ 

fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, kihí-

vások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú 

feldolgozására. 

Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogalmazá-

sára, és magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai tantár-



 

 

gyak ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai forra-

dalom és a tudásipar. A globális 

világgazdaság új kihívásai és el-

lenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. A 

civilizációk, kultúrák közötti el-

lentétek kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A tömegkul-

túra új jelenségei napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propa-

ganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, in-

tézményei, működése és problé-

mái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek szerzésé-

re. (Pl. atomfegyverrel rendel-

kező országok az ezredforduló 

után.) 

 Vizuális rendezők (tábláza-

tok, ábrák, vázlatok) készítése. 

(Pl. a mai hatalmi viszonyokat 

bemutató ábra.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, elbeszé-

lések elemzése a bizonyosság, a 

lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. globális 

világ fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felvető 

helyzetek felismerése, bemuta-

tása. (Pl. klónozás) 

 

Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. globális 

környezeti problémák.) 

 Beszélgetés (vita) társadal-

mi, történelmi témákról. (Pl. 

Brazília, Oroszország, India, 

Kína) megnövekedett szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai tör-

ténelem, a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. centrumok és perifériák 

napjainkban.) 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, jel-

lemzői, tagállamai; glo-

bális világgazdaság nap-

jainkban, globális kör-

nyezeti problémák; né-

pesség, népesedés, urba-

nizáció; fejlődő és fejlett 

országok gazdaságának 

jellemzői; Kína. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az 

internetről. Bemutatók, 

dokumentumok készíté-

se. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, in-

formáció-felhasználás. 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi kihívá-

sai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi né-

zőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-



 

 

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási 

fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelegedés, öko-

lógiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő 

társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, integráció, euró, 

internet, tömegkommunikáció, Al-Kaida. 

 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. 

Bush. 

 

Topográfia: az EU tagállamai. 

 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a 

NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 

2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köz-

tük Magyarország is). 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokrati-

kus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszé-

dos országokban élő magyarság sorsa. 

Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom. A demokratikus intézmény-

rendszer. XX. századi hétköznapok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, elköte-

lezettje a továbbfejlesztésének. 

Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törekvé-

seit a társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyaror-

szágon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő 

magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak ben-

ne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások 

társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyer-

tesei és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságos-

ságnak megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt 

követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb 

különbségekkel. Reális kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és 

lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb 

külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emig-

ráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 

használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfogalmazni az 

elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, prob-

lémái 1990 után. 

 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és intézményrend-

szere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás ellentmondá-

sai, regionális gazdasági kü-

lönbségek. 

 

Magyarország euroatlanti 

csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A társadalmi egyenlőtlensé-

gek és a mobilitás problémái. 

A magyarországi cigányok 

(romák). Nők, férfiak élet-

módja és társadalmi helyzete, 

életformák, szegények és gaz-

dagok világa. 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a nagyvi-

lágban. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. Magya-

rország demográfiai helyze-

te.) 

 Magatartástípusok, élet-

helyzetek megfigyelése, kö-

vetkeztetések levonása. (Pl. 

kisebbségek határon innen és 

túl.) 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek szerzé-

sére. (Pl. Magyarország és az 

Európai Unió kapcsolata.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. Magyarország 

államberendezkedésének vál-

tozásai a XX. század folya-

mán.) 

 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi témá-

ról. Saját vélemény megfo-

galmazása. (Pl. cigányság 

romák integrációja.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus megje-

lenítése. (Pl. hajléktalansors, 

munkanélküliség, a mélysze-

génység problémái.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

Az adott téma tanulmányozá-

sához leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása különféle 

atlaszokból. (Pl. Magyaror-

szág népesedési viszonyai-

nak, az életkörülmények vál-

tozásainak bemutatása.) 

Informatika: 

Információkeresés, információ-

felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, készítés, 

értelmezés, statisztikai fogal-

mak ismerete. 

 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 



 

 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, 

munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, népszavazás. om-

budsman, autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 

 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magya-

rország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 

2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 

ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, 

ezek okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításá-

ban.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági szub-

kultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil társa-

dalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek 

Magyarországon. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és jel-

lemzése személyes tapasztalatok 

és a médiából vett példák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, 

valamint az európai identitás ér-

telmezése. 

 

Földrajz: 

Magyarország régiói; 

demográfiai mutatók; a 

magyar tájak kulturá-

lis, néprajzi értékei. 

 

Etika: 

Társadalmi szolidari-

tás. Többség és ki-

sebbség. 



 

 

 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos 

társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. Tudatos fogyasztói 

magatartás. 

 

A nagy ellátórendszerek (egés-

zségügy, társadalom-biztosítás, 

oktatás) megismerése. 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs 

kérdések, dilemmák és problémák 

megvitatása. 

– A többes identitás fogal-

mának és gyakorlati érvényesülé-

sének megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, 

valamint egy hátrányos helyzetű 

társadalmi csoport életének be-

mutatása szóban vagy írásban. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 

többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség, tudatos fogyasztói magatartás. 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi 

formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcso-

latos tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek 

megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megisme-

rése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosítá-

sa. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek meg-

ismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozá-

sa. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és köte-

lességek. 

 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai intézményrend-

szere. 

 

A magyar és az európai ál-

lampolgárság legfontosabb 

ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi or-

szággyűlési választások mo-

dellezése.  

– A hazai helyhatósági 

választások működési mecha-

nizmusának modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok 

és kötelességek kölcsönös 

viszonyrendszerének elemzé-

se. 

Földrajz:  

Az Európai Unió kialakulása 

és működésének jellemzői. 

 

Etika: 

Törvény és lelkiismeret. 



 

 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

– A felelősségteljes vá-

lasztói magatartás értelmezé-

se. 

– A többes állampolgár-

ság fogalmának értelmezése. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 

párt, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevő-

szék. 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 

gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazda-

sági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, 

elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági szerepvál-

lalása és kapcsolata a gazda-

ság különböző szereplőivel. 

Az állam bevételei. Az állam 

stabilizációs, redisztribúciós 

és tőkeallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok meg-

valósításában. 

 

A pénzpiac működése, meg-

takarítók és forrásigénylők. A 

pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a nem-

zetgazdaságban, szerepük a 

GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vállal-

kozások létrehozása és mű-

ködtetése. A vállalkozások és 

a piac kapcsolata.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok 

szerepének megértése a mo-

dern nemzetgazdaságok mű-

ködésében. 

– A vállalkozási formák 

különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése 

révén. 

– A banki és a nem ban-

ki pénzügyi közvetítők sajátos 

gazdasági szerepeinek azono-

sítása. 

– Néhány hazai vállal-

kozás és a vállalkozói élet-

forma megismerése példákon 

keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különfé-

le lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) összeha-

sonlítása. 

– Az állami szerepválla-

Földrajz: 

A modern pénzügyi közvetí-

tőrendszer a világgazdaságban 

(pénzügyi piacok, nemzetközi 

monetáris intézmények, 

nemzetközi tőkeáramlás,  

környezeti problémák, fenn-

tarthatóság és az állam). 

 

Etika: 

A felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 



 

 

Az üzleti terv. lás és az adózás közötti kap-

csolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, gaz-

dasággal foglalkozó írott, 

vagy audiovizuális médiaszö-

vegek elemzése és feldolgo-

zása. 

– Vázlatos üzleti terv 

készítése szituációs gyakorlat 

keretében. 

– Vita az adózási morál-

lal kapcsolatos kérdésekről. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatá-

sok, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költség-

vetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrend-

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

kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt fele-

lősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénz-

ügyi közvetítő rendszer. 

 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet mun-

kával kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jel-

lemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismeré-

se, elfogadása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac kapcso-

lata. Munkaerőpiaci elvárások 

itthon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, beil-

leszkedés a munkahelyi kö-

zösségbe. 

 

Munkajogi alapok. Foglalkoz-

tatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz kapcso-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci infor-

mációk gyűjtése, a magyaror-

szági és az uniós lehetőségek 

feltérképezése (állások és el-

várások). 

– Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések megisme-

rése, tapasztalatok szerzése a 

dokumentumok kezelésével 

kapcsolatban (álláshirdetés, 

tájékozódás, önéletrajz, moti-

vációs levél, interjú, munka-

szerződés). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Tájékozódás listaszerű, nem 

folyamatos szövegekben. Is-

merkedés az olyan, végrehaj-

tásra szánt, aktusszerű szöve-

gekkel, mint a számla, az ön-

életrajz, a szerződés és az 

adóbevallás. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az in-

ternetről. Bemutatók, doku-

mentumok készítése. 



 

 

lódó jogok és kötelezettségek 

(munkaszerződés, bérszámí-

tás, adózás, egészségbiztosítás 

és nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, álláske-

resési támogatás, visszatérés a 

foglalkoztatásba. 

– A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, egészség- 

és társadalombiztosítási teen-

dők modellezése. 

– Saját bankszámla nyi-

tásának, bankkártya kiváltá-

sának és az internetes bankfi-

ók használatának modellezé-

se. 

– Tájékozódás a munka-

nélküliek ellátásáról, átképzé-

si és visszatérési lehetőségek-

ről a területileg illetékes hiva-

talokon keresztül. 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi közös-

ségbe való beilleszkedés 

problémáinak modellezése 

szerepjáték keretében. 

– Az egyéni és a vállala-

ti érdek ütközését megjelenítő 

viták szervezése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

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

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jö-

vedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érett-

ségi vizsgára. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok 

előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra 

nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati össze-

függések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közössé-

gek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társa-

dalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélé-

se. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondol-



 

 

kodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek 

árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és mo-

dernkori egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogal-

mak rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi 

tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy törté-

nelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint 

értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a kö-

zösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve 

egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

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

badságharc leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Le-

gyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, 

szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb 

kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar törté-

nelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes össze-

függéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között, 

különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy köz-

vetetten érintik. 

Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa társadal-

ma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új 

eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, 

hogy az Egyesült Államok milyen körülmények között vált a mai világ 

vezető hatalmává és mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit érté-

kelni és legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti kü-

lönbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és mű-

ködési nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszé-

lyeket (pl. túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, 

élelmiszerválság, tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyei-

vel, benne az európai állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és kö-

telezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intéz-

ményeit, értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, törté-

nelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atla-

szokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével tör-

ténelmi oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegy-

zetelése szintjére. Legyen képes az internetet kritikus és tudatos használa-

tára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdeké-

ben. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) ösz-

szehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szö-



 

 

vegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi 

hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, 

adott esetben eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes erkölcsi 

kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon 

meg önálló véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének 

összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, a meghatározott 

álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a 

saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi ada-

tokat, modelleket és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség szempontjából. Legyen képes összehasonlítani társa-

dalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális szempontok 

alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját értékek tisz-

tázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek 

alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét 

írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan meg-

fogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Le-

gyen képes a különböző időszakot bemutató történelmi térképek összeha-

sonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási 

megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

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

fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelős-

ségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási 

formák működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcso-

lódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve 

szolgáltatások rendszerét átlátni. 

 



 

 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

9/Ny. évfolyam 

A nyelvi előkészítő évfolyamon tartott heti egy történelemóra lehetőséget biztosít arra, 

hogy fejlesszük diákjaink történelmi gondolkodását, kritikai szemléletmódját és a későbbi 

eredményes tanuláshoz szükséges képességeiket. Célunk az előző évek során szerzett tudás 

megőrzése, rendszerezése és elmélyítése, valamint az önálló ismeretszerzés igényének 

megteremtése. A magyar történelem hagyományainak ápolásával a tanulók hazánk iránti 

elkötelezettségét és kötődését kívánjuk erősíteni. Fontosnak tartjuk, hogy belássák, 

Magyarország az európai antik–keresztény civilizáció és értékrend szerves része. 

Az év két témakörének segítségével a későbbi tanulmányokat kívánjuk megalapozni: nagy 

hangsúlyt fektetünk a történelmi megismerés sajátosságaira és problémáira, a forráskritikára, 

az árnyalt és szélsőségektől mentes gondolkodásmód kialakítására.  

 

témakör-témakörök óraszám 

I. A történelmi megismerés 18 

 A segédtudományok szerepe a történelmi megismerésben (pl. 

kronológia, régészet, heraldika, numizmatika, néprajz). 

3 

 Tárgyi források: 

o eszközfejlődés (pl. őskor) 

o épületek (pl. lakóházak, az ókori világ csodái, középkori 

várak, paloták, építészeti stílusok). 

3 

 Írott források: törvények, oklevelek, (pl. Hammurapi, Árpád-házi 

királyok törvényei). 

3 

 A hagyomány: 

o néphagyomány (népdal, mese, ballada, monda, legenda) 

o hivatalos hagyomány (krónika, gesta, annales – különösen 

magyar őstörténet). 

3 

 Képi források: művészettörténeti emlékek (pl. festészet, szobrá-

szat, barlangrajzok, freskók, mozaik, ikon). 

3 

 A forráselemzés nehézségei: kevés, egymásnak ellentmondó for-

rások (magyar őstörténet) – forráskritika. 

3 

II. Életmódtörténet 18 

 Társadalomtörténet: 

o a társadalom alapegységei (törzs, nemzetség, család, kasztok) 

o matriarchátus vs. patriarchátus (nők szerepének változása a mat-

riarchátustól a középkori lovagi eszményképig) 

o hagyományos agrártársadalmak 

o nomádok vs. városlakók 

o az antik civilizációk 

o rabszolgaság (a szabadság fokai; a rabszolgaság típusai az ókor-

tól az újkorig). 

4 

 Tudománytörténet: 

o a Kelet tudománya (asztronómia, asztrológia) 

4 



 

 

o az antik filozófia 

o az orvostudomány fejlődése. 

 Eszmetörténet: 

o vallásos elképzelések: mágia, mitológia, vallás, egyisten-

hit, többistenhit, természeti vallások, jóslások, túlvilághit 

o keleti vallásbölcseletek 

o görög-római mitológia 

o kereszténység, patrisztika, skolasztika. 

4 

 Életmódtörténet: 

o kiközösítés és befogadás (az antiszemitizmus története, 

eretnekek, soknemzetiségű birodalmak – lásd Róma) 

o közösség és egyén (a nemzeti érzés kialakulása, közösség-

formáló ünnepek, jeles napok) 

o szent helyek (ereklyék, zarándokutak) 

o az értelmiség kialakulása (ókori írástudók, iskolák, aka-

démiák és egyetemek). 

4 

Év végi rendszerezés, áttekintés. 2 

Összes óraszám. 36 

 

Témák Fejlesztési követelmények 

A történelmi megisme-

rés 

 

A segédtudományok sze-

repe a történelmi megis-

merésben. 

Tárgyi források- 

Írott források. 

A hagyomány. 

Képi források. 

A forráselemzés nehé-

zségei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

- Különböző emberi magatartás-típusok, élethelyzetek megfigyelése 

különböző források alapján. 

- Írott forrásból szerzett információk rendszerezése. 

- Történelmi atlasz használata. 

- Ismeretszerzés tárgyak, épületek megfigyeléséből. 

 

Kritikai gondolkodás: 

- Érvek gyűjtése vitatott történelmi kérdésben saját vélemény alátá-

masztására. 

- Adott történetben valós és fiktív elemek megkülönböztetése. 

 

Kommunikáció: 

- Beszámoló, kiselőadás tartása. 

- Saját vélemény megfogalmazása, tárgyilagos érvelés és mások 

véleményének figyelembe vétele 

 

Tájékozódás térben és időben: 

- Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai helyének megmu-

tatása vagy elhelyezése a térképen. 

- Kronológiai számítások 

Életmódtörténet 

 

Társadalomtörténet. 

Tudománytörténet. 

Eszmetörténet. 

Életmódtörténet. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

- Különböző emberi magatartás-típusok, élethelyzetek megfigyelése 

különböző források alapján. 

- Történelmi atlasz használata. 

- Önálló információgyűjtés adott témához, rövid szöveges ismer-

tető készítése.  

 



 

 

Kritikai gondolkodás: 

- Érvek gyűjtése vitatott történelmi kérdésben saját vélemény alátá-

masztására. 

- Adott történetben valós és fiktív elemek megkülönböztetése. 

- A különbségek felismerése és a változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség kapcsán.  

 

Kommunikáció: 

- Beszámoló, kiselőadás tartása. 

- Saját vélemény megfogalmazása, tárgyilagos érvelés és mások 

véleményének figyelembe vétele. 

- Rajzos vázlat készítése. Folyamatábra, diagram elemzése. 

- Fogalmazás írása valamely történelmi-társadalmi és erkölcsi 

témáról. 

- Különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása.  

 

Tájékozódás térben és időben: 

- Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai helyének megmu-

tatása vagy elhelyezése a térképen. 

- Egyes történelmi jelenségek eltérő időbeli ritmusának felismeré-

se. 

- A múltban élt emberek életének összehasonlítása a jelennel.  

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmé-

nyek, történelmi forrás, tények és bizonyítékok, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, népes-

ségrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, város, vallás, monoteizmus/egyistenhit, politeiz-

mus/többistenhit, vallásszabadság, vallásüldözés, antijudaizmus, 

kultúra.  

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor, segédtudo-

mányok, kronológia, régészet, heraldika, numizmatika, néprajz, 

forrás, törvény, oklevél, néphagyomány, krónika, gesta, barlang-

rajz, társadalom, család, nemzetség, törzs, kaszt, filozófia, mágia, 

mitológia, vallás, egyistenhit, többistenhit. 

 

Személyek: vallásonként egy-két fontosabb isten neve. 

 

Kronológia: korszakhatárok, fontosabb időszámítási rendszerek 

kezdő dátumai 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

 Ismerje fel és fogadja el az ókori és középkori egyetemes és magyar kultúrkincs rend-

szerező megismerésével, az egyetemes emberi értékek tudatos vállalását, a családhoz, a lakó-

helyhez, a nemzethez való tartozás fontosságát. 



 

 

 Ismerje fel a múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és a hát-

térben meghúzódó összefüggéseit, és tudja azonosítani ezek erkölcsi-etikai aspektusait. 

 Ismerje fel a korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szo-

kásmódját, a különböző államformák működési jellemzőit. 

 Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján lehet meg-

különböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott 

szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

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

tényezők együttesen befolyásolják. 

 Legyen képes a történelmi események időmeghatározását konkrét kronológiai ada-

tokkal megadni, azokat kezdetleges szinten rendezni, kronológiai számításokat végezni, a 

tanultakat elhelyezni az időben, a korszakokon belül, kronológiai számításokat végezni.  



 

 

Négyosztályos képzés 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, 

jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató 

tevékenység, amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, 

valamint a magasabb műveltség megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős 

szerepük van a tanulói személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. 

Fontos a történelmi eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek 

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

megértése, a résztvevők felelősségének belátása. 

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

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

történelem feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az 

egyetemes történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti modulok és 

tantárgyrészek segítségével sor kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra 

nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az 

alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismerésére és 

tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és 

képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik 

okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet 

történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye is. 

Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a 

kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai 

nemzeti és etnikai kisebbségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-

medencében együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra 

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

bemutatásával. 

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, 

ami az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a 

történelem élményszerű tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a 

diákok számára. Ehhez igénybe kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb 

olvasmányok, térképek, audiovizuális anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit is 

(világháló, kép-, videó-, hang-megosztók, stb.). 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszerzés, 

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

tájékozódás – fejlesztését, melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a 

leghatékonyabban elérni. Ez azért is szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló 

ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló vélemény 

megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos 

események, történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden 

történelmi esemény több szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A 

tanulóknak ezeket kell felismerni és megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, 

átlátva, hogyan éltek és gondolkodtak az adott kor emberei. Mindehhez szükséges a 

hagyományos politikatörténet feldolgozása mellett a társadalom-, művelődés- és 

mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi tartalmak 

mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy jelentős része. 



 

 

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

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

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a 

különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; 

valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, hogy ezek révén 

rendelkezzenek a tanulók a történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; 

birtokában legyenek alapvető történelmi tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, 

értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban és írásban egyaránt 

előadni. Ugyanakkor követelmény az is, hogy a tanulók legyenek képesek értelmezni a 

történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel 

alátámasztva tudják képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy 

fejlesztési feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a 

Nat-ban a megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott 

tevékenységek mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy 

melyik témánál mely fejlesztési feladatokat vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában 

dolgozza fel. A táblázatok ismeretek rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, 

csupán javasolt ismétlődő és hosszmetszeti témák, a fejlesztési követelmények példaként 

szolgáló feladatai, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagai. 

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a 

pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben 

tartása is elengedhetetlen. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra 

összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak 

reagálni a diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és 

szóhasználatuk olyan tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a 

politológia, a jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya.  Az e témakörökben 

megjelenő ismeretek fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó 

középiskolai tudás összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy 

miként működik a társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete 

zajlik. Ezért fontos, hogy közismereti tanulmányaik utolsó szakaszában a fiatalok 

találkozzanak e témakörökkel, és a felnőtt kor küszöbén alapvető ismereteket, valamint 

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

közösségeik, másrészt az ország egészének életébe. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között 

egymásra épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is 

elvárásként jelennek meg. (Ezt jelzi a minden tematikai egységnél megjelenő ”” jel.) 

Az egyes évfolyamok követelménye előtti táblázatban foglaltuk össze az egyes 

témakörök elsajátítására ajánlott óraszámokat, amelyektől a témákon belül a tanár 

igény szerint eltérhet úgy, hogy a téma egészére fordított időmennyiség változatlan 

marad. 

9–10. évfolyam 

A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában 

tanultakat, ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a 

forráskezelés készségeinek fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai 

szinten, e két évfolyam feladata a forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a 

tudományos anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, 

képszerű történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka, 



 

 

mely – az általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan – csak a tanulók fokozott 

tevékenykedtetése révén érhető el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú 

történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is 

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

szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás 

képességének kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos 

források kezelésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, 

illetve azok anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), 

valamint az elektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és 

fejlesztése. A diákoknak ezen a képzési és életkori szinten el kell jutni az események 

elbeszélésétől, a források tartalmi ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, 

következtetés és érvelés alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus 

kifejezések (diagramok, grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók 

gyűjtése, válogatása, készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

9. évfolyam 

Témakörök 
alapóra 

(2) 

növelt óraszám 

(2+1) 

Az őskor és az ókori Kelet 8 óra 12 óra 

Az ókori Hellász 11 óra 17 óra 

Az ókori Róma 12 óra 17 óra 

A középkor 18 óra 32 óra 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 23 óra 30 óra 

Az össz. óraszám 72 óra 108 óra 

 

Javasolt órabeosztás 

 

témakör - témák 
alapóra 

(2) 

növelt 

óraszám 

(2+1) 

I. Az őskor és az ókori Kelet 8 óra 12 óra 

 A történelem forrásai  1 1 

 Az emberré válás folyamata, Az első társadalmak. 1 1 

 A folyamvölgyi kultúrák  2 2 

 A Közel-Keletet egyesítő birodalmak  1 3 

 Az ókori Kelet kulturális öröksége  1 3 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró dolgozat 1 1 

II. Az ókori Hellász 11 óra 17 óra 

 A görög történelem kezdetei. Kréta, Mükéné. A polisz 

kialakulása.  
2 2 

 Az athéni demokrácia kialakulása és működése. Görög-

perzsa háború  
2 3 



 

 

 Spárta.  1 2 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) - 2 

 A görög hitvilág, művészet és tudomány.  2 2 

 Görög mindennapok 1 2 

 Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus.  1 2 

Összefoglalás  1 1 

Témazáró 1 1 

III. Az ókori Róma 12 óra 17 óra 

 Róma útja a köztársaságtól a császárságig.  3 3 

 A köztársaság és a császárság államszervezte és intézmé-

nyei.  
2 3 

 Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai.  2 2 

 A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog.  1 1 

 A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése.  1 2 

 Pannónia provincia.  1 1 

 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.  1 2 

Összefoglalás és forráselemzés gyakorlása 1 2 

Témazáró 1 1 

IV. A középkor 18 óra 32 óra 

 Róma örökösei: a Bizánci Birodalom, a Frank Birodalom, 

és a Német-római Birodalom létrejötte 
3 3 

 A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház és 

az uralkodói hatalom Európában. 
2 4 

 Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora közép-

korban. 
1 2 

 Az iszlám és az arab hódítás. 1 2 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) - 2 

 Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 1 2 

 A rendiség kialakulása.  2 2 

 Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV–XV. szá-

zadban.  
1 3 

 A közép- és kelet-európai régió államai.  1 2 

 Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése.  1 2 

 Egyházi és világi kultúra a középkorban.  1 2 

 Itália, a humanizmus és a reneszánsz.  1 3 

 Hétköznapi élet a középkorban.  1 1 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

V. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 23 óra 30 óra 

 A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora.  
2 3 

 Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent 

István, Szent László, Könyves Kálmán, I. András, IV. Béla).  
6 8 

 A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig.  
1 2 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás). 1 2 



 

 

 A Magyar Királyság, mint jelentős európai hatalom, az 

Anjouk, Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában.  
5 7 

 A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom 

párharca.  
2 2 

 Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század 

folyamán.  
2 2 

 A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei.  2 2 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

Összes óra 72 óra 108 óra 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  
Órakeret 

8 / 12 óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallá-

sok, építmények). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 

módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, 

mivel a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi 

történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelíté-

sek alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. Felismeri, hogy a 

közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok 

jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom 

szerves összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó 

munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, 

hogy a közösség teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és 

fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, s 

maga kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s fordítva, a 

kormányzás is hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak 

válaszokat a kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható infor-

mációk megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti 

adottságok meghatározó szerepét az első államok, birodalmak keletkezé-

sében és felbomlásában. Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, 

társadalmi gyökereit, megérti az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt 

hatásukat. Belátja, hogy a társadalom az ókori Keleten tagolt, melyben az 

engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös függés és hierarchia egya-

ránt fontos. 

Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 

rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz kapcso-

lódva és konkrét eseményekhez kapcsolódva egyaránt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. 

 

Az első társadalmak.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismeré-

se, információgyűjtés és azok 

Biológia-egészségtan: A ho-

mo sapiens egységes faj. 

 



 

 

Nők, férfiak életmódja és tár-

sadalmi helyzete, életformák.

 

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. A földrajzi kör-

nyezet. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége. 

rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról fennmaradt 

források csoportosítása kü-

lönböző szempontok szerint.) 

 A földrajzi környezet 

szerepe az egyes civilizációk 

életében. (pl. nagy folyók, 

tagolt partvidék). 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek problé-

maközpontú elrendezése. (Pl. 

egy folyamvölgyi kultúra sa-

játosságainak bemutatása 

Hammurapi törvényei alap-

ján.) 

 Társadalmi csoportok, 

intézmények működésének 

összehasonlítása. (Pl. eltérő 

és hasonló vonások az ókori 

Kelet civilizációinak társa-

dalmi szerkezetében, állam-

szervezetében.) 

 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával szer-

zett ismeretek alapján. (Pl. az 

ókori keleti civilizációk jel-

legzetes tárgyi emlékeinek és 

kulturális örökségének fel-

dolgozása.) 

 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi 

események időrendbe állítása. 

(Pl. ókori keleti civilizációk 

ábrázolása idővonalon.) 

 A történelmi tér változá-

sainak leolvasása térképekről. 

(Pl. Mezopotámia államainak 

elhelyezkedése, Egyiptom 

területi változásai.) 

Földrajz:  

Kontinensek, rasszok, tér-

képolvasás. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Bibliai történetek, az írás 

kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Vizuális kultúra:  

Az ókori Kelet művészeti 

emlékei (pl. Willendorfi Vé-

nusz, II. Ramszesz szikla-

temploma, Echnaton fáraó 

családjával, a gízai pirami-

sok). 

 

Matematika:  

A számegyenes, az idő mér-

tékegységei (nap, hónap, év, 

évtized, évszázad). 

 

Informatika: 

Glog (interaktív tabló) készí-

tése az ókori Egyiptom témá-

jában. 

Értelmező Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

                                                
 A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható ismétlődő/visszatérő és 
hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 



 

 

kulcsfogalmak forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló élet-

mód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntö-

zéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus, segédtudományok, neoli-

tikus forradalom, kaszt, vallásonként 1-2 isten neve, próféta. 

 

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

Konfuciusz, Ménész, II.Ramszesz, Ábrahám, József, Asóka, Csin Si. 

 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, 

Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem, Vértesszőlős,  Asszíria, Föní-

cia. 

 

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

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

X. sz. (a zsidó állam fénykora), Kr.e.III. sz. (Kína/India). 

 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret  

11 / 17 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa hábo-

rúk. A demokrácia alapelvei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, 

köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatú-

ra). Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlít-

ja a modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, 

politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi – okait, különválasztva az 

ürügyektől. 

Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. 

Elfogadja a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humá-

num, a szépség és jóság antik eszméje megbecsülésének és a művészi 

értékek megóvásának szükségességét. 

Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlás-

ra kerül sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek 

közötti kereskedelem meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmi-

szereket ad az egyik oldal, míg iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy eu-

rópai civilizáció gyökerei az antikvitásból erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrá-

cia alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alap-

elveivel. Képes a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, 

kiselőadás tartására. Képes különböző időszakok történelmi térképeinek 



 

 

az összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia műkö-

dése. 

Államformák, államszervezet. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és 

tudomány. 

 

Nagy Sándor birodalma és a 

hellenizmus. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, szak-

tudományi munkákból. (Pl. a 

görög művészet témájában.) 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következteté-

sek levonása. (Pl. a görög-

perzsa háborúk hőseinek ál-

dozatvállalása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése meghatá-

rozott álláspontok cáfolására. 

(Pl. az arisztokratikus és a 

demokratikus kormányzás 

előnyeiről, hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi 

adatok, modellek és elbeszélé-

sek elemzése a bizonyosság, a 

lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. Spártáról 

a történetírásban kialakult 

hagyományos kép árnyalása.) 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. vizs-

gálata a történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. Hellász 

történelmét feldolgozó holly-

woodi filmek.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

elemzése/készítése. (Pl. az 

athéni demokrácia kialakulá-

sa.) 

 Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák) készítése. (Pl. 

gyarmatváros és anyaváros 

kapcsolata.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

Földrajz:  

A Balkán-félsziget déli ré-

szének természeti adottságai. 

 

Testnevelés és sport:  

A sport- és olimpiatörténet 

alapjai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Görög mitológia, homéroszi 

eposzok, az antik görög szín-

ház és dráma, Szophoklész: 

Antigoné. 

 

Dráma és tánc:  

Az ókori színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

Az antik görög képzőművé-

szet (pl. a Dárdavivő, a 

Delphoi kocsihajtó, a Laoko-

ón-csoport). 

 

Matematika:  

Pitagorasz-tétel, Thalész-

tétel, Eukleidész (euklideszi 

geometria), görög ábécé betű-

inek használata a matemati-

kában. Pi szám jelölése [π]. 

 

Fizika:  

Arkhimédész, ptolemaioszi 

világkép, Arisztotelész ter-

mészetfilozófiája. 



 

 

ben: 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek össze-

hasonlítása, a változások hát-

terének feltárása. (Pl. Nagy 

Sándor birodalmának kiala-

kulása térképek alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző informá-

cióforrások alapján. (Pl. a 

görög gyarmatosítás fő irá-

nyai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereske-

delem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demok-

rácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, helleniz-

mus, tisztségek, helóta, hoplita. 

 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thukü-

didész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek, 

Drakón, Peiszisztratosz, Szókratész, II.Philipposz. 

 

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

ria, Delphoi, Gaugamela, Szusza, Perszepolisz. 

 

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

zad közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása), Kr. 

e. 490-479 (Görög-perzsa háborúk). 

 

 

Tematikai egység Az ókori Róma 
Órakeret  

12 / 17 óra 

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Ró-

mában. Újszövetségi történetek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló ál-

lam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása 

játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, 

gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Meg-



 

 

ismeri a birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormányzati 

hatalom sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, jöve-

delem; politikai tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; társadalmi 

tényezők - társadalmi támogatottság; kulturális tényezők – ideológia; 

egyéb tényezők – erőszak. Látja, hogy a kormányzati hatalom általában 

egyének és testületek között oszlik meg. Megérti, hogy a gazdasági és 

katonai hatalom birtoklása alapja lehet egy-egy személy vagy csoport 

politikai befolyásának, de a politikai befolyás is gazdasági hatalomhoz 

juttathat embereket. 

Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának 

és egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, vala-

mint felismeri annak civilizációformáló szerepét. 

Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrend-

szer és államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög 

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

civilizációra gyakorolt hatását. 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazásá-

ra, valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan 

érvelni. Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, 

diagram, vizuális rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma útja a köztársaságtól a 

császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság 

államszervezte és intézmé-

nyei. Államformák, állam-

szervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az 

életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a 

tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, 

tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető taní-

tásai, vallásalapítók, vallás-

újítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik civi-

lizáció felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló is-

meretforrások értelmezése. 

(Pl. a köztársaság államszer-

vezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. gazdaság, 

gazdálkodás a császárkor-

ban.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. a 

görög és a római mindennapi 

élet összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek vizsgá-

lata a történelmi hiteleség 

szempontjából. (Pl. Róma 

alapítása, Jézus élete.) 

 Feltevések megfogalma-

zása történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselke-

désének mozgatórugóiról. 

(Pl. Caesar és Augustus in-

Földrajz:  

Az Appennini-félsziget ter-

mészeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, Vergilius, 

Horatius. 

Az írás kialakulása, jelentő-

sége, nyelvcsaládok. 

 

Matematika:  

A római számok. 

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum, Au-

gusztus szobra. 

 

Etika; filozófia:  

A kereszténység története. Az 

európai civilizáció és kultúra 

zsidó-keresztény gyökerei. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM hasz-

nálatával Pannónia földrajzi, 

közigazgatási, társadalom- és 

hadtörténeti emlékeinek be-



 

 

tézkedései, Constantinus re-

formjai.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képek-

ből tabló készítése. (Pl. a 

római kultúra emlékei napja-

inkban.) 

 Beszámoló készítése nép-

szerű tudományos irodalom-

ból, szépirodalomból, rádió- 

és tévéműsorokból. (Pl. a 

gladiátorok élete.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek megraga-

dása és összehasonlítása. (Pl. 

hasonló tartalmú görög és 

római események kronológiai 

párba állítása.) 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek össze-

hasonlítása, a változások hát-

terének feltárása. (Pl. a ke-

reszténység terjedése.) 

mutatása. Virtuális utazás az 

ókori Rómában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi 

mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkény-

uralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, birodalom, szu-

verenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rab-

szolga, provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, 

apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás, 

magistratusok, légió, tetrarchia, eretnek. 

 

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

Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila, 

Romulus, Scipio, néhány jelentős római császár. 

 



 

 

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

cum, Sopianae, Savaria, Cannae, Zama, Pharszalosz, Philippi. 

 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar 

halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 

(a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztá-

sa), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása), Kr. e. 450 (XII táblás törvé-

nyek), Kr. e. 367 (Licinius–Sextius-féle törvények), Kr. e. 326 (adósrab-

szolgaság eltörlése), 451 (a catalaunumi csata). 

 

 

Tematikai egység A középkor 
Órakeret  

18 / 32 óra 

Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A kö-

zépkori járványok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban vég-

bemenetnek olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon 

fejtik ki hatásukat jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Meghatározó európai fejlődési mozgatórugókként 

értékeli az egyéni érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének 

megjelenését az egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom 

között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzi-

óban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenysé-

gét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizá-

cióformáló szerepét. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politi-

kai szerepének, jelentőségét. 

Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimu-

tatja a középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, 

felméri a városokat megillető közösségi szabadságjogok és önkormány-

zatiság értékét. Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét és 

kimutatja a középkori városi civilizáció továbbélését a modern európai 

civilizációban. Felismeri a termelés új szervezeti formáinak társadalom-

formáló hatását. Különböző szempontok alapján összehasonlítja Európa 

eltérő gazdasági fejlődésű régióit. Tudja, hogy a népsűrűség eloszlásá-

ból egy területen sokféle következtetést le lehet vonni (pl. a gazdaság 

fejlettségről, a városiasodás mértékéről, háborús pusztításokról). 

Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 

tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szöve-

gek jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek drama-

tizálására. 



 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma örökösei: a Bizánci 

Birodalom, a Frank Biroda-

lom, és a Német-római Biro-

dalom létrejötte. 

Birodalmak. 

 

A nyugati és keleti keresz-

ténység. A középkori egyház 

és az uralkodói hatalom Eu-

rópában. 

 

Nyugat-Európa társadalma és 

gazdasága a kora középkor-

ban. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadal-

mi, politikai gyökerei és hatá-

sa. 

 

Gazdasági fellendülés és a 

középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A rendiség kialakulása. 

 

Nyugat-Európa válsága és 

fellendülése a XIV–XV. szá-

zadban. 

 

A közép- és kelet-európai 

régió államai. 

 

Az Oszmán (Török) Biroda-

lom terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. (Pl. a 

feudalizmus terminológiája.) 

 Információk önálló 

rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. 

(Pl. a keresztes hadjáratok 

európai anyagi és szellemi 

kultúrára, életmódra gyako-

rolt hatásainak összegzése.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. az 

iszlám mindennapi életet sza-

bályozó előírásainak betartá-

sa; a vallási fanatizmus meg-

jelenési okai, megjelenési 

formái.) 

 Ismeretszerzés grafi-

konokból, diagramokból. (Pl. 

Európa lakosságának becsült 

növekedését bemutató diag-

ram kapcsán.) 

 Egy történelmi ok-

nyomozás megtervezése. (Pl. 

Jeanne d’Arc életútja és ha-

lála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló meg-

fogalmazása. (Pl. az urada-

lom felépítésével és működé-

sével kapcsolatban.) 

 Híres emberek, törté-

nelmi személyiségek jellemzé-

se, feltevések megfogalmazása 

a történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésé-

nek mozgatórugóiról. (Pl. 

Nagy Károly portréja króni-

karészlet alapján.) 

 Feltevések megfogal-

mazása egyes történelmi jelen-

ségek hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. a mezőgazdaság 

Földrajz: 

Európa természeti adottságai, 

az arab világ földrajzi jellem-

zői, világvallások, arab föld-

rajz (tájolás, útleírások), az 

ún. kis jégkorszak Európá-

ban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Lovagi költészet, vágánsköl-

tészet, Boccaccio, Petrarca. 

 

Etika: 

Hit és vallás, a világvallások 

emberképe és erkölcsi tanítá-

sai, az intolerancia, mint er-

kölcsi dilemma. 

 

Vizuális kultúra:  

Bizánci művészet, román 

stílus, gótika, reneszánsz 

(Leonardo, Michelangelo, 

Raffaello). 

 

Matematika: 

Arab számok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es alapú, 

arab közvetítéssel világszerte 

elterjedt számírás), arab al-

gebra. 

 

Fizika: 

Arab csillagászat (arab ere-

detű csillagászati elnevezé-

sek, csillagnevek, iszlám nap-

tár stb.). Középkori technikai 

találmányok, a gótikus stílus 

technikai alapjai (támív, tám-

pillér); tudománytörténet, 

asztrológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az arab orvostudomány 

eredményei. 

 

Ének-zene: 

A középkor zenéje; a rene-



 

 

 

Hétköznapi élet a középkor-

ban. 

fellendülésében szerepet ját-

szó tényezők elemzése.) 

 Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. a középkori 

ember gondolkodásának 

átélése és megértése; a zsidó-

ság szerepe az európai váro-

siasodásban, antijudaista 

törekvések az egyház részé-

ről.) 

 

Kommunikáció: 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a hűbéri viszony és hűbé-

ri lánc bemutatását szolgáló 

ábra.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelem-

bevétele. A véleménykülönb-

ségek tisztázása, a saját állás-

pont gazdagítása, továbbfej-

lesztése. (Pl. miért nem ne-

vezhetők a Nyugat-római 

Birodalom bukása utáni év-

századok sötét középkornak?) 

 Események, történe-

tek, jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy kö-

zépkori vár lakóinak egy nap-

ja.) 

 Esszé írása történel-

mi-társadalmi témákról. (Pl. 

a város, mint az egyik legsa-

játosabb európai intézmény.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

 Az európai történelem 

és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. 

összehasonlító időrendi táb-

lázat készítése a XIV–XV. 

századi Nyugat-, Közép- és 

Kelet-Európa legfontosabb 

politikai eseményeiről.) 

 A történelmi tér válto-

szánsz zenéje. 

 

Informatika: 

Internetes gyűjtőmunka és 

feladatlap megoldása (pl. a 

keresztes hadjáratok témájá-

ban). 



 

 

zásainak leolvasása különbö-

ző térképekről. (Pl. az arab 

hódítás fontosabb szakaszai-

nak bemutatása.) 

 Egyszerű térképváz-

latok rajzolása információfor-

rások alapján. (Pl. Európa 

régióinak bejelölése a vaktér-

képen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és követ-

kezmény. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, állam-

szervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolos-

tor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, 

uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesz-

titúra, inkvizíció, eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarc-

hia, városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, sko-

lasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, 

szultán, szpáhi, janicsár, huszitizmus, parlament, avignoni fogság,  cöli-

bátus,  keresztes hadjáratok,  járványok,  rekonkviszta, skolasztika, 

egyetem, perszonálunió,  apát, püspök, hidzsra, lovagrendek, konkor-

dátum. 

 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aqu-

inói Szent Tamás, IV. Henrik, VII. Gergely, Gutenberg, II. Orbán, III. 

Ince, IV. (Szép) Fülöp, I. Edward. 

 

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

római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze, Aachen,  Lübeck, Ham-

burg, Champagne, Granada, Legnano, Lipany, Grünwald. 

 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázá-

sa), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna 

Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása), 756 (a Pápai Állam 

megszületése),  1075 (Dictatus Papae), 1077 (Canossa-járás), 1122 (a 

wormsi konkordátum), 1066 (a hastingsi csata), 1295 (angol rendi gyű-

lés), 1302 (francia rendi gyűlés), 1337–1453 (a százéves háború),  1414–

18 (a konstanzi zsinat). 



 

 

 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  
Órakeret  

23 / 30 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfogla-

lásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) 

István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a 

hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. 

Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányossá-

gából és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvé-

szet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból 

fakad. Felismeri azt is, hogy egy régió vagy ország gazdasági és demog-

ráfiai megerősödése növeli a katonai potenciált, s ez felerősíti az expan-

zív törekvéseket, illetve a politikai megosztottság meggyengíti egy régió 

vagy egy ország katonai ellenálló erejét és agresszióra csábítja a szom-

szédokat. Látja, hogy a külső agresszió egységbe forrasztja a megtáma-

dott ország politikai erőit és lakosságát. 

A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az 

új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodá-

si képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 

teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének feltét-

eleit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény ma-

gyar állam. A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának meg-

ismerésén keresztül belátja, hogy Magyarország a közép-európai régió 

egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcso-

lódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, hogy 

az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal 

és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Képes többféleképpen értelmezhető szövegek eltérő jelentésrétegeinek a 

feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja előadni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nép eredete, ván-

dorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora.  

Népesség, demográfia (ván-

dorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók politi-

kai életpályája (Géza és Szent 

István, Szent László, Köny-

ves Kálmán, II. András, IV. 

Béla).  

Uralkodók és államférfiak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és kulcs-

mondatok keresése szöveg-

ben. (Pl. Szent István törvé-

nyeiben.) 

– Információk gyűjtése 

és önálló rendszerezése, ér-

telmezése. (Pl. az Aranybulla 

elemzése, korabeli törvényi 

előírások az idegenekről; 

középkori városaink jellemző-

inek, a lakosság összetétel-

Magyar nyelv és irodalom: 

A magyar nyelv rokonsága, 

története, nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvemlékek: a 

Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-siralom. 

Eredetmondák (pl. Arany 

János: Rege a csodaszarvas-

ról). 

Janus Pannonius: Pannónia 

dicsérete, Katona József: 



 

 

 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig. 

 

A Magyar Királyság, mint 

jelentős közép-európai hata-

lom, az Anjouk, Luxemburgi 

Zsigmond és Hunyadi Mátyás 

korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

párharca. 

 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a XIV–XV. század 

folyamán. 

 

A középkori magyar kultúra 

és művelődés emlékei. 

ének, rétegződésének kutatá-

sa.) 

– Tanultak felhasználá-

sa új feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása ma-

gyarországi műemlékeken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenvélemények cáfolására. 

(Pl. a magyar honfoglalás 

lefolyása.) 

– Kérdések megfogal-

mazása a források megbízha-

tóságára, a szerző esetleges 

elfogultságára, rejtett szándé-

kaira vonatkozóan. (Pl. kora-

beli utazók, krónikaírók le-

írásainak elemzése.) 

– Különbségek felisme-

rése és a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi 

jelenség kapcsán. (Pl. a job-

bágy fogalom jelentésválto-

zása.) 

– Híres emberek, törté-

nelmi személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteinek mozgatóru-

góiról. (Pl. Hunyadi Mátyás 

külpolitikája.) 

– Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása külön-

böző szempontokból. Erköl-

csi kérdéseket felvető élet-

helyzetek megismerése és 

bemutatása. (Pl. Nándorfe-

hérvár ostromának rekonst-

ruálása magyar és török ko-

rabeli források alapján.)  

– Különböző szövegek, 

kép- és hanganyagok stb. vizs-

gálata történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet 

alkotásai [pl. Feszty-körkép].) 

 

Kommunikáció: 

Bánk Bán, Arany János: Tol-

di. 

 

Vizuális kultúra: 

A nagyszentmiklósi kincs, a 

honfoglalás korát feldolgozó 

képzőművészeti alkotások 

megfigyelése, elemzése. 

Román, gótikus és reneszánsz 

emlékek Magyarországon (pl. 

a jáki templom). 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene: Bakfark 

Bálint. 

 

Matematika: 

Térbeli modellek készítése 

(pl. korstílusok) demonstrálá-

sához. 

 

Informatika, könyvtárhaszná-

lat: 

A Magyar Nemzeti Múzeum 

Magyarország története az 

államalapítástól 1990-ig c. 

állandó kiállítása középkori 

része Hunyadi Mátyás kori 

anyagának feldolgozása sétá-

lófüzet kitöltésével. 

Internetes gyűjtőmunka a 

magyarok eredetével kapcso-

latos elméletek témájában. 



 

 

– Esszé írása történel-

mi-társadalmi témákról. (Pl. 

I. Károly gazdasági reformja-

inak okai.) 

– Történelmi, társadal-

mi témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom 

változásai az Árpád-korban.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Tanult események, jelen-

ségek topográfiai meghatáro-

zása térképen. (Pl. a magyar-

ság vándorlásának fő állomá-

sai.) 

 Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli rit-

musának elemzése. (Pl. a 

kereszténység felvétele, álla-

mok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrások 

alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpre-

táció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, állam-

szervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős feje-

delemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, egy-

házmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Aranybulla, 

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

harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, 

báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, rendi 

országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina, liga. 

 

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

László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. 

(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, 

Szent Gellért, Álmos, Emese, Sarolt, Imre herceg, Julianus, Csák Má-



 

 

té, Vitéz János, Bonfini. 

 

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

kei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, 

Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. 

 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 

(Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. 

/Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András), 

1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ 

Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsig-

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

/Hunyadi/ Mátyás), 973 (a quedlinburgi birodalmi gyűlés), 1044 (a mén-

fői csata), 1074 (a mogyoródi csata),  1312 (a rozgonyi csata), 1335 (a 

visegrádi királytalálkozó), 1443–44 (a hosszú hadjárat). 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység címe 
alapóra 

(2) 

növelt óra-

szám 

(2+1) 

A világ és Európa a kora újkorban 12 óra 20 óra 

Magyarország a kora újkorban 14 óra 23 óra 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 15 óra 24 óra 

Az újjáépítés kora Magyarországon 12 óra 16 óra 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 19 óra 25 óra 

Összes óraszám 72 óra 108 óra 

 

Javasolt órabeosztás 

 

Téma-témakör 
alapóra 

(2) 

növelt óra-

szám 

(2+1) 

I. A világ és Európa a kora újkorban 12 óra 20 óra 

 Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és követ-

kezményeik.  
1 2 

 Reformáció és katolikus megújulás.  1 2 

 Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése.  1 2 

 Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. szá-

zad elején.  
1 2 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) - 1 

 Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialaku-

lása.  
2 3 



 

 

 A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések.  2 2 

 Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században.  1 2 

 A tudományos világkép átalakulása.  1 2 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

II. Magyarország a kora újkorban 14 óra 23 óra 

 A Jagelló-kor.  1 1 

 Az ország három részre szakadása.  1 3 

 Várháborúk kora.  1 1 

 A három országrész berendezkedése, mindennapjai.  1 2 

 A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon.  1 2 

 Az Erdélyi Fejedelemség.  2 2 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) - 2 

 A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai.  1 2 

 A török kiűzése Magyarországról.  1 2 

 Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a 

XVI–XVII. századi Magyarországon.  
1 1 

 A Rákóczi-szabadságharc.  2 3 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

III. Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 15 óra 24 óra 

 A felvilágosodás.  2 2 

 A felvilágosult abszolutizmus.  1 1 

 Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában.  1 1 

 Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya.  1 2 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 1 2 

 A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása.  2 4 

 A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendsze-

re.  
1 3 

 Az ipari forradalom és hatásai.  2 3 

 A XIX. század eszméi. 2 4 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

IV. Az újjáépítés kora Magyarországon 12 óra 16 óra 

 Népesség és környezet: demográfiai változások, az etnikai 

arányok átalakulása.  
2 3 

 A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Bi-

rodalomban 
3 3 

 A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban.  3 4 

 Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. szá-

zadban.  
1 2 

 A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai.  1 2 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

V. Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 19 óra 25 óra 

 Az átalakuló társadalom és gazdaság. 1 2 



 

 

 

 A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István 

programja.  
3 3 

 A reformmozgalom kibontakozása.  3 3 

 A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés.  2 2 

 A reformkori művelődés, kultúra.  1 2 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) - 2 

 A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei.  1 1 

 Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények.  3 4 

 A szabadságharc története.  3 4 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

Összes óra 72 óra 108 óra 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

12 / 20 óra 

Előzetes tudás 
Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás 

eszméi. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek 

gondolt módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban 

mit tartottak helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért 

egymástól. Ahhoz, hogy az emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk 

megítélni, először meg kell érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, 

hogy a világ különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükségle-

tek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ megértésének igénye 

stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen esélyeket és/vagy 

veszélyeket hordoz magában.  

Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi 

felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a 

világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés álta-

lában jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskedelemi 

utak terén lezajló változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erő-

viszonyokat, hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai 

következményekkel járnak. Átlátja a tőkés gazdaság működési mecha-

nizmusát, felismeri a termelés új szervezeti formáinak társadalomformá-

ló hatását. Tudja, hogy a reformáció a katolikus egyház világi hatalmá-

val való szembefordulás nyomán jött létre, és érti, hogy a hitélet megújí-

tása mellett a protestáns gondolkodásmód (önkormányzatiság, hivatás-

etika) terjesztésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Eu-

rópára. Megismeri az európai régiók eltérő fejlődését és egymásra hatá-

sát. 

Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő embe-

ri sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott 

témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Amerika ősi kultúrái, a nagy 

földrajzi felfedezések és kö-

vetkezményeik. 

Felfedezők, feltalálók. 

Függetlenség és alávetettség. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái. 

 

Reformáció és katolikus 

megújulás. 

Vallások szellemi, társadal-

mi, politikai gyökerei és ha-

tásai. 

 

Az atlanti hatalmak (Hollan-

dia és Anglia) felemelkedése. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a 

XVII. században és a XVIII. 

század elején. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az angol polgárháború és a 

parlamentáris monarchia ki-

alakulása. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és 

hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a 

XVI–XVII. században. 

 

A tudományos világkép át-

alakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés külön-

böző típusú forrásokból. (Pl. 

a 95 pontból a lutheri tanok 

kimutatása; a barokk stílus-

jegyeinek felismerése képek 

alapján.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. a 

polgárosult angol nemesség 

és a francia nemesség össze-

hasonlítása.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. a harmincéves háború 

okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése meghatá-

rozott álláspontok cáfolására. 

(Pl. forradalom volt-e a XVII. 

századi angliai átalakulás?) 

– A különbségek felis-

merése és a változások nyo-

mon követése egy-egy törté-

nelmi jelenség kapcsán. (Pl. az 

ipari termelési keretek – céh, 

kiadási, felvásárlási rendszer, 

manufaktúra – összehasonlítá-

sa.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diag-

ram készítése. (Pl. a XVI. 

századi világkereskedelem 

működése.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. az angol polgárháború 

szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A történelmi tér vál-

tozásainak leolvasása térké-

Földrajz:  

Földrajzi felfedezések topog-

ráfiai vonatkozásai, a holland 

mélyföld, a Naprendszer. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 

 

Dráma és tánc:  

Az angol reneszánsz színház 

és dráma, a francia klasszicis-

ta színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

A barokk stílus. 

 

Ének-zene:  

A barokk zene. 

 

Fizika: 

A földközéppontú és a nap-

középpontú világkép jellem-

zői. A Föld, a Naprendszer és 

a Kozmosz fejlődéséről alko-

tott csillagászati elképzelé-

sek. 

Kepler törvényei, Newton. 

 

Filozófia: 

Descartes, Bacon, Locke. 



 

 

pekről. (Pl. a reformáció 

egyes irányzatainak a térhó-

dítása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuvere-

nitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutiz-

mus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, je-

zsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, 

alkotmányos monarchia, merkantilizmus, maják, aztékok, inkák, hugenot-

ta, predesztináció. 

 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kál-

vin, Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) 

Péter, Szt. Ignác, III. Orániai Vilmos, II. Fülöp, VIII. Henrik,  Locke, 

Colbert, , Münzer Tamás, Szervét Mihály, Galileo, Kepler. 

 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a refor-

máció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol pol-

gárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása), 1545–1563 (a tridenti zsinat), 

1588 (a Nagy Armada veresége az angoloktól), 1620 (a fehérhegyi csa-

ta), 1640 (az angol polgári forradalom kezdete). 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret 

14 / 23 óra 

Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, ku-

ruc mondák és történetek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizáró-

lag egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően 

befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. 

Értékeli a Rákóczi-szabadságharc idején létrejött széles társadalmi ösz-

szefogás mozgósító erejét és a kölcsönös engedményeken alapuló meg-

állapodás hosszú távú jelentőségét.  

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társa-

dalom-átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a 



 

 

magyar nyelvű hitélet és a magyar írásbeliség fellendülése révén formál-

ta jelentősen a magyar művelődéstörténetet, a katolicizmus megújulása 

során kialakított hagyományok a magyar nemzettudat fontos részévé 

váltak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai meg-

osztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti 

a részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, 

és belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette 

lehetővé. Átlátja a másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú 

következményeit. 

Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli rit-

musát, és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző információforrásokból 

egyszerű önálló térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre sza-

kadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A három országrész beren-

dezkedése, mindennapjai. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a Habs-

burg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése Magyaror-

szágról. 

 

Népesség, társadalom, gazda-

ság és természeti környezet a 

XVI–XVII. századi Magya-

rországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból (pl. 

Erdély aranykoráról). 

– Az internet kritikus 

felhasználása történelmi is-

meretek szerzésére. (Pl. a 

magyarországi oszmán – tö-

rök építészeti emlékekről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása 

a narráció módja alapján.(Pl. 

Brodarics István és Szulejmán 

a mohácsi csatáról.) 

– Feltevések megfogal-

mazása egyes történelmi jelen-

ségek hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. Szapolyai király-

ságának szerepe az önálló 

Erdélyi Fejedelemség későbbi 

létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. kép alapján váralaprajz 

elkészítése.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelem-

bevétele. A véleménykülönb-

ségek tisztázása, a saját állás-

pont gazdagítása, továbbfej-

Magyar nyelv és irodalom: 

A reformáció kulturális hatá-

sa; Pázmány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti vesze-

delem, kuruc költészet, Mikes 

Kelemen. 

 

Ének-zene: 

Szegénylegény katonaénekek 

(pl. Csinom Palkó). 

 

Földrajz: 

A természeti környezet válto-

zása a török korban. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő mozga-

tás (pl. átdarabolás elképze-

lése; testháló összehajtásá-

nak, szétvágásoknak az el-

képzelése; testek különféle 

síkmetszetének elképzelése – 

váralaprajz készítése). 

 

Informatika: 

Törökországi magyar emlék-

helyek keresése az interneten, 

virtuális séta. 



 

 

lesztése. (Pl. az ország előtt 

1526-ban álló alternatívák 

megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi 

témákról. (Pl. a török uralom 

hatása Magyarország fejlő-

désére címmel; valamint 

Schulhof Izsák beszámolója 

Buda visszavívásáról c. for-

rás elemzése.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Az egyetemes és a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. 

a Rákóczi-szabadságharc és 

a spanyol örökösödési hábo-

rú eseményei között.) 

– A történelmi tér vál-

tozásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. az el-

lenreformáció térnyerésének 

nyomon követése.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, vá-

ros, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdál-

kodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 

trónfosztás, rendi dualizmus, vilajet, szandzsák,  hódoltság, haradzs, 

pasa, dzsámi, minaret, labanc, emigráció. 

 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó 

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

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

Jenő, II. Rákóczi Ferenc, Wesselényi Ferenc, Zrínyi Ilona, Esze Ta-

más, Mikes Kelemen, Thököly Imre. 

 



 

 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sáros-

patak, Ónod, Nagyszombat, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehér-

vár, Szécsény, Munkács, Szentgotthárd, Zenta, Várad, Rodostó, 

Besztercebánya, Sopron. 

 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az 

ország tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török 

ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 

1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda vissza-

foglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 

1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke), 1514 (a Dózsa-

féle parasztháború), 1538 (a váradi béke), 1604–1606 (a Bocskai-féle 

felkelés), 1705 (a szécsényi országgyűlés). 

 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 
Órakeret 

15 / 24 óra 

Előzetes tudás 

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi 

harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari for-

radalom találmányai. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átala-

kulás egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari forrada-

lom máig ható gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. Látja, 

hogy a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség megérté-

sének igényét, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét állította, és 

hogy ezzel a tudományok fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, 

hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a pol-

gári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését 

eredményezte. 

Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg a máig is érvé-

nyes demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi jogok, amelyek 

mind a mai napig a nyugati típusú demokráciák jogrendjének alapját 

képezik. Megszületik az állam és egyház szétválasztásának gondolata. 

Látja, hogy a korszak forradalmi eszméi – szabadság, egyenlőség, test-

vériség – nem egyszer egymást kizáró módon valósultak meg. Érzékeli, 

hogy a hatalmi harcot, harcokat konfliktusok és kompromisszumok 

egymást váltó sorozataként lehet leírni. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosí-

tása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák 

átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű gya-

rapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését 

eredményezte. Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák – libe-

ralizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, 

és átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. Látja, hogy a 

korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó szolgá-

latát, amely szélsőséges formájában zsarnoki, terrorisztikus eszközökkel 

történő „népboldogításhoz” vezetett. 

Tudja az egyes történelmi korszakokat komplex módon elemezni és 



 

 

bemutatni. Képes a változások megkülönböztetésére. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A felvilágosult abszolutiz-

mus. 

 

Hatalmi átrendeződés a 

XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok létre-

jötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, 

irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

A napóleoni háborúk Európá-

ja és a Szent Szövetség rend-

szere. 

 

Az ipari forradalom és hatá-

sai. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A XIX. század eszméi. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. a 

tömegek bekerülése a politi-

zálásba.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom ta-

lálmányai és jelentőségük.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogal-

mazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek okairól. 

(Pl. a forradalmi terror és 

szükségessége.) 

– Történelmi személyi-

ségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. Robes-

pierre, Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, összefüg-

gések felderítése. (Pl. a Füg-

getlenségi nyilatkozat elem-

zése és a felvilágosodás hatá-

sának kimutatása.) 

– Folyamatábra, diag-

ram készítése. (Pl. a hata-

lommegosztás elvének ábrá-

ja.) 

– Beszámoló, kiselő-

adás tartása népszerű tudo-

mányos irodalomból, (Pl. a 

szabadkőművesség témájá-

ban.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a francia forradalom 

korszakai.) 

– Események, történe-

tek dramatikus megjelenítése. 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a roman-

tika, a francia Enciklopédia, 

Voltaire: Candide. 

 

Vizuális kultúra: Klassziciz-

mus és romantika. 

 

Ének-zene: ,  

A klasszika zenéje (pl. 

Haydn, Mozart, Beethoven), 

Marseillaise. 

 

Fizika:  

Hőerőgépek, a teljesítmény 

mértékegysége (watt). 

 

Erkölcstan; etika: Állampol-

gárság és nemzeti érzés. A 

szabadság rendje: jogok és 

kötelességek. Magánérdek és 

közjó. Részvétel a közélet-

ben. A társadalmi igazságos-

ság kérdése. 

 

Földrajz:  

Urbanizációs folyamatok és 

hatásaik. 

 

Filozófia:  

A felvilágosodás filozófusai 

(pl. Diderot, Voltaire, Rous-

seau), a német idealizmus (pl. 

Kant, Hegel), Marx. 

 

Biológia-egészségtan: Védő-

oltások (az immunológia tu-

dományának kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret:  

A modern nyilvánosság ki-

alakulása. 

 

Informatika:  

Prezentáció készítése pl. az 



 

 

(Pl. XVI. Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, 

filozófiai kérdésekről (Pl. a 

„Mi viszi előre a világot? 

Forradalom vagy szerves 

fejlődés” témájában.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Események időrendbe 

állítása. (Pl. a 1848-as forra-

dalmak.) 

– A történelmi tér vál-

tozásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. Len-

gyelország felosztása.) 

iparipari forradalom témájá-

ban. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuvere-

nitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, ter-

mészetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, felvilá-

gosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, 

jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció, antiszemitizmus, liberaliz-

mus, konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció, 

girondisták, empirizmus. 

 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Fri-

gyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, 

Watt, Stephenson, Marx, Engels, Diderot, Hegel, Talleyrand, Saint-Just, 

Nelson, Kutuzov, Fulton. 

 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok 

Észak-Amerikában, Waterloo, Boston, Philadelphia, Korzika, Elba,  

Szent Ilona, Austerlitz, Trafalgar. 
 

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

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



 

 

ma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 

1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában), 

1772 (Lengyelország első felosztása), 1787 (az Egyesült Államok Al-

kotmánya), 1783 (a versailles-i béke), 1814–1815 (a bécsi kongresszus). 

 

 

 

Tematikai egy-

ség 
Az újjáépítés kora Magyarországon 

Órakeret 

12 / 16 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzeti-

ségi viszonyok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a 

központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés építő-

munkára, ugyanakkor ahhoz, hogy a változások mértékét és jelentőségét 

helyesen meg tudjuk ítélni, fontos, hogy jól ismerjük a változások előtti és 

utáni helyzetet, és ezt össze tudjuk hasonlítani egymással. 

Átlátja, hogy a modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben 

a ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. 

Látja, hogy mindez egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely 

később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. Ugyanak-

kor e nemzetiségek/etnikumok előbb a gazdasági fejlődésben, majd a po-

litikai életben is fontos szerepet játszottak. 

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

ségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Megérti a gazdasági, 

kereskedelmi, kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy Magyarország a 

Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fakadó 

problémák lényegét, és reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli 

helyzetéről. Érti a vármegyerendszer szerepét a függetlenség bizonyos 

elemeinek a megőrzésében. Látja, hogy a változások kedvezően érintették 

a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentették a 

hazai ipari termelés kibontakozásának.  

Képes statisztikai, demográfiai adatok komplex elemzésére. Ismereteket 

tud meríteni szakmunkákból is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és természeti kör-

nyezet: demográfiai változá-

sok, az etnikai arányok átala-

kulása. 

Népesség, demográfia (ván-

dorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

A Magyar Királyság újjá-

szervezése és helye a Habs-

burg Birodalomban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisz-

tikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. a 

korszakra vonatkozó demog-

ráfiai adatok elemzése, érté-

kelése.) 

– A tanultak felhaszná-

lása új feladathelyzetben. (Pl. 

a felvilágosodás fogalmainak 

azonosítása a korszak ural-

kodói intézkedéseiben.) 

Földrajz: 

Magyarország természeti 

adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvújítás: Kazinczy Fe-

renc. 

A magyar felvilágosodás 

irodalma: Bessenyei György, 

Csokonai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: 



 

 

 

A felvilágosult abszolutizmus 

a Habsburg Birodalomban. 

 

Társadalmi és gazdasági vi-

szonyok változásai a XVIII. 

században. 

 

A nemzeti ébredés: a kultúra 

és művelődés változásai. 

– Egy történelmi ok-

nyomozás megtervezése. (Pl. 

Martinovics Ignác perújra-

felvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfo-

galmazása a történelmi sze-

mélyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugó-

iról. (Pl. II. József politikai 

életpályájának elemzése.) 

 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött 

képekből összeállítás, tabló 

készítése. (Pl. nemzetiségek 

Magyarországon.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. jobbágyterheket szemlél-

tető ábra készítése.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– A történelmi tér vál-

tozásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. Ma-

gyarország etnikai összetétel-

ének, elemzése.) 

– Egyszerű térképváz-

latok rajzolása különböző 

információforrások alapján. 

(Pl. a népességmozgások 

irányainak megjelenítése.) 

A barokk zene (pl. J. S. Bach, 

Händel), a klasszika zenéje 

(pl. Haydn). 

 

Vizuális kultúra: 

Barokk stílusú épületek (pl. a 

fertődi Esterházy-kastély), 

freskók, szobrok és táblaké-

pek Magyarországon,  

 

Informatika: könyvtártípu-

sok, könyvtártörténet. . Gra-

fikonok, diagramok készítése 

a demográfiai adatok szem-

léltetésére. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, vallás. 

Fogalmak, Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, 



 

 

adatok felső tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, tü-

relmi rendelet, jobbágyrendelet, jakobinus mozgalom. 

 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc, Marti-

novics Ignác. 

 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–

1790 (II. József), 1795 (Martinovics és társai kivégzése). 

 

 

Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyaror-

szágon 

Órakeret 

19 / 25 óra 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló tudja megkülönböztetni egymástól azokat az okokat, ame-

lyek már jóval a vizsgált esemény előtt léteztek azoktól, amelyek az 

esemény közvetlen kiváltó okaiként értékelhetők. Látja, hogy az esemé-

nyek bekövetkeztének vannak közvetett és közvetlen okai, ezt úgy is 

értelmezhetjük, hogy a dolgok bekövetkeztének mindig vannak közve-

tett feltételei és vannak közvetlen kiváltó okai. 

Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc 

idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politi-

kai, társadalmi és katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak két 

nagyhatalom külső katonai agressziója volt képes leverni. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, 

valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Belátja, hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi 

viszonyok megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, va-

lamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, 

amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését cé-

lozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állította középpontba azokat 

a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egy-

mást kiegészítve a közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprog-

ramok mellé állították a közvéleményt. 

Képes felidézni a polgárosodó Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait, megidézni annak kulcsszereplőit, egyszerűbb biográfiákat 

összeállítani. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az átalakuló társadalom és 

gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. a 

nemesi életszemlélet megis-

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a reform-

kor irodalma. 

Nemzeti dráma, nemzeti szín-

játszás kezdetei. 

 



 

 

A reformeszmék kialakulása 

és terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A reformmozgalom kibonta-

kozása. 

 

A nemzeti ébredés és a nem-

zetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

A reformkori művelődés, 

kultúra. 

 

A forradalom és szabadság-

harc nemzetközi keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és 

vívmányai, az áprilisi törvé-

nyek. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háború, hadviselés. 

merése Pulszky Ferenc műve 

alapján.) 

– Egy történelmi ok-

nyomozás megtervezése. (Pl. 

Petőfi Sándor halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, törté-

nelmi személyiségek jellemzé-

se, feltevések megfogalmazása 

viselkedésük mozgatórugóiról. 

(Pl. Széchenyi István, Görgei 

Artúr; az érdekegyesítéssel és 

a törvény előtti egyenlőséggel 

kapcsolatos viták bemutatá-

sa.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. vizs-

gálata a történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. Németh 

László Az áruló című történeti 

drámája.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, összefüg-

gések felderítése. (Pl. Széc-

henyi programja a Stádium 

12 pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diag-

ram készítése. (Pl. a reform-

kori rendi országgyűlés fel-

építése és a törvényhozás 

menete.) 

– Események, történe-

tek, jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Széchenyi 

és Kossuth vitája.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Az európai történelem 

és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. 

az 1848-as forradalmak köl-

csönhatásai.) 

 Események időrendbe 

állítása. (Pl. a pesti forrada-

lom eseményei.) 

Dráma és tánc:  

A XIX. századi magyar szín-

ház és dráma néhány alkotá-

sa: Katona József: Bánk bán, 

Vörösmarty Mihály: Csongor 

és Tünde. 

 

Vizuális kultúra:  

Klasszicizmus és romantika 

(pl. Pollack Mihály: Nemzeti 

Múzeum). 

 

Ének-zene:  

Himnusz, Szózat, Erkel Fe-

renc: Hunyadi László – a 

nemzeti opera születése, Liszt 

Ferenc. 

 

Földrajz:  

Magyarország természeti 

adottságai, folyamszabályo-

zás. 

 

Informatika:  

Glog (interaktív tabló) készí-

tése Széchenyi István gyakor-

lati újításairól. 

Az 1848-49-es szabadságharc 

számítógépes stratégiai játék 

alkalmazása. 



 

 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, törté-

nelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzú-

ra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdek-

egyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős 

kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfel-

szabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény, 

jogkiterjesztés, oktrojált alkotmány, trónfosztás,  adminisztrátor, Nem-

zetiségi törvény, Védegylet, Pesti Hírlap. 

 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, Szeme-

re Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Win-

dischgrätz, Bem József, V. Ferdinánd, Széchényi Ferenc, Festetics 

György, Kölcsey Ferenc, Táncsics Mihály, Klapka György, Haynau. 

 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos, 

Ozora, Schwechat, Kápolna, Komárom, Segesvár, Temesvár, Arad. 

 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a 

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

államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. 

április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 

1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimon-

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

si fegyverletétel), 1848. október 31. (a schwechati csata), 1849. február 

26–27 (a kápolnai csata), 1849. július 31. (a segesvári csata), 1849. au-

gusztus 9. (a temesvári csata). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rend-

szerező megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, 

családhoz, lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás fontosságá-

nak felismerése, elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és háttér-

ben meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspek-

tusainak azonosítása. 



 

 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szo-

kásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jellemző-

inek felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kiala-

kulás, virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését 

segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájé-

kozódás és gondolkodás érdekében. 

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

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő 

értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján 

azonosítani és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint 

az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásol-

hatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasá-

gi, szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek tár-

sadalmi, gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa külön-

böző régióinak eltérő fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi össze-

tevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági 

viszonyok közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és ha-

nyatlásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának ered-

ményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait és kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást ké-

szíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból és internetről. 

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

rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon 

kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetle-

ges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelé-

sére, ezekből következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből 

a lényeget kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek tömöríté-

sével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen ér-

telmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cse-

lekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző 

szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vi-

tában a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 

Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, 



 

 

ábrát) készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, vala-

mint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronoló-

giai adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódu-

sok nevét. Legyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybe-

vetni eltérő korszakok emberi sorsait a változások szempontjából, és le-

gyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes kor-

szakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok 

rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlí-

tására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leg-

inkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

11–12. évfolyam 

A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való 

felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és 

kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet 

játszanak. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti azonosságtudat kialakítása és a hazafias 

nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink 

hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a demokratikus jogállam 

iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő, a társadalmi és etnikai sokszínűséget 

értékként kezelő, a kisebbségi kultúrákat ismerő, el- és befogadó állampolgárokká váljanak. 

Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúlt történelmének értékeit (jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszerváltozás, a demokratikus 

jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez és az 

atlanti katonai szövetséghez), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, 

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

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

feldolgozása megtörténjen, a történelmi átélhetőség és kritikai gondolkodás fejlesztése 

érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és diktatúrák során az egyéni és szervezett ellenállás 

különböző formáinak megismerése, a személyes magatartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a 

demokrácia iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai 

gondolat melletti egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének 

területei közül első helyen a 11–12. évfolyamokon is a források használata és értékelése 

említhető. A forrásokból történő önálló adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér 

ismeretében következtetések levonása is. Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos ismerete 

szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, annak tudatában, hogy 

azok a különböző történelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A történelemtanítás 

fontos eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók történelmi időben és térben 

való tájékozódó-képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és topográfiai adatok 

megismerésén és megtanulásán túl azok egységben látását, az események sorrendjének 

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

szinten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai 

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



 

 

földrajzi térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi 

jelenségek értelmezésében. 

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

témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a NAT-ban 

megfogalmazott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, 

hogy a jelenben való eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz 

be az oktatásba, amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. 

Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia –, széles 

körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A témakörök feldolgozása közvetlen módon 

járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási 

kompetencia fejlesztéséhez. Mindez az általános célok közül jelentős mértékben segíti az 

állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az 

önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, 

valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

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

önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának 

kialakításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és 

audiovizuális szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint 

tudatos és kritikus kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen 

értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját 

értékek és vélemények tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok 

társadalomtudományi ismereteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola 

közvetlen módon is előkészítse őket a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az 

állampolgári jogok és kötelességek felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a 

vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési és helyhatósági választásokon való 

részvételre. 

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

diákok társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, 

amely a tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a 

diákok társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult 

eszményeknek, elveknek és fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag 

könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség 

van olyan, személyes élményekre építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek 

megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát 

nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta 

problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs 

helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, 

toleranciája és együttműködési készsége. 

11. évfolyam 

Témakör – témák 
alapóra 

(3) 

emelt szint 

(3+2) 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 18 óra 33 óra 



 

 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyaror-

szágon 
18 óra 30 óra 

Az első világháború és következményei 16 óra 27 óra 

Európa és a világ a két világháború között 21 óra 32 óra 

Magyarország a két világháború között 20 óra 32 óra 

A második világháború 15 óra 26 óra 

Összes óra 108 óra 180 óra 

 

Javasolt órabeosztás 

 

témakör – témák 
alapóra 

(3) 

emelt 

szint 

(3+2) 

I. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 18 óra 33 óra 

 Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németor-

szág, a balkáni államok).. 
5 6 

 Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhata-

lommá válása.  
2 3 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 1 3 

 Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban.  2 4 

 Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolko-

dás, életmód, épített és természetes környezet).  
1 4 

 A munkásság érdekképviseleti és politikai mozgalmai, szerve-

zetei. 
1 2 

 A modern polgári állam jellegzetességei.  2 3 

 Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második fe-

lében: gyarmati függés, a birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért.  
2 4 

Összefoglalás 1 2 

Témazáró 1 2 

II. A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 18 óra 30 óra 

 Önkényuralom Magyarországon.  1 2 

 A kiegyezés létrejötte és tartalma.  2 3 

 A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái.  1 2 

 Társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korá-

ban.  
3 3 

 Budapest világvárossá válása.  1 1 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 1 2 

 A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció.  2 4 

 A dualizmus válságjelei.  2 4 

 A tudomány és művészet a dualizmus korában.  1 2 

 Életmód a századfordulón.  2 3 

Összefoglalás 1 2 

Témazáró 1 2 

III. Az első világháború és következményei 16 óra 27 óra 

 Az első világháború.  3 4 

 Magyarország az első világháborúban.  2 2 



 

 

 A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra 

kiépülése Szovjet-Oroszországban.  
2 3 

 A háborús vereség következményei Magyarországon: az Oszt-

rák-Magyar Monarchia felbomlása, Az őszirózsás forradalom, a tanács-

köztársaság.  

2 4 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 1 2 

 Az első világháborút lezáró békerendszer.  2 3 

 A trianoni békediktátum. Kisebbség, többség, nemzetiségek;  1 3 

 Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa.  1 2 

Összefoglalás 1 2 

Témazáró 1 2 

IV. Európa és a világ a két világháború között 21 óra 32 óra 

 Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai.  1 2 

 Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két 

világháború között. Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 
2 4 

 Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői.  1 2 

 A kommunista diktatúra a Szovjetunióban.  2 3 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 1 2 

 Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következ-

ményei. Az Amerikai USA válasza a válságra: a New Deal.  
2 3 

 A nemzeti szocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői.  3 4 

 Nemzetközi viszonyok a két világháború között.  3 3 

 A gyarmatok helyzete.  1 1 

 Tudomány és művészet a két világháború között.  1 2 

 Életmód és mindennapok a két világháború között.  2 2 

Összefoglalás 1 2 

Témazáró 1 2 

V. Magyarország a két világháború között 20 óra 32 óra 

 A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és 

válsága. 
4 5 

 A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as 

években. 
3 4 

 A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború 

között.  
2 4 

 A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon.  3 4 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 1 3 

 Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború kö-

zött.  
2 4 

 Tudomány és művészet a két világháború között.  1 2 

 Tömegkultúra és -sport. 1 2 

Összefoglalás 2 2 

Témazáró 1 2 

VI. A második világháború 15 óra 26 óra 

 A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai esemé-

nyei a Szovjetunió elleni német támadásig.  
1 2 

 A fordulat a háború menetében.  1 1 



 

 

 A szövetségesek együttműködése és győzelme.  1 2 

 A második világháború jellemzői. A holokauszt.  1 3 

 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 1 2 

 Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton.. 2 3 

 Kállay Miklós miniszterelnöksége.  1 3 

 A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet 

megszállás.  
2 3 

 Háborús veszteségeink. A zsidóüldözés társadalmi, eszmei 

háttere és holokauszt Magyarországon. 
2 3 

Összefoglalás 2 2 

Témazáró 1 2 

Összes óra 108 óra 180 óra 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

18 / 33 óra 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az 

Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafe-

losztásáért, élet a gyarmatokon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít 

annak a megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfonto-

sabb szerepet az események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a törté-

nelmi események magyarázata nagyon sok esetben az egyének és cso-

portok személyes indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. mely 

állami keretként. Tudja, hogy a modern polgári államszervezet új funk-

ciói kiterjedtek az oktatásra, az egészségügyre és a szociálpolitikára. 

Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, ame-

lyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengés-

hez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni, 

megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor számos, 

a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső pi-

acteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok létrejöt-

tét. Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének igé-

nye és a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordoz-

ta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Belátja, hogy 

az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, talál-

mányok stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi 

egyenlőtlenségek növekedése) jártak. 

Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, eh-

hez önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni álla-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisz-

tikai táblázatokból, grafiko-

Földrajz: 

Kontinensek földrajza, Euró-

pa országai, Balkán, a város-



 

 

mok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült Álla-

mok polgárháborúja és nagy-

hatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a centrum országai-

ban. 

 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, gondol-

kodás, életmód, épített és 

természeti környezet). 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A munkásság érdekképvisele-

ti és politikai mozgalmai, 

szervezetei. 

 

A modern polgári állam jel-

legzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

Az Európán kívüli világ vál-

tozásai a XIX. század máso-

dik felében: gyarmati függés, 

a birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

nokból, diagramokból. (Pl. az 

egyenlőtlen fejlődés fogalmá-

nak értelmezése.) 

– Önálló információ-

gyűjtés különböző médiu-

mokból. (Pl. az ipari forra-

dalom második szakaszának 

találmányai; a Dreyfus-ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felisme-

rése és a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi 

jelenség kapcsán. (Pl. szövet-

ségi rendszerek.) 

– Híres emberek, törté-

nelmi személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésé-

nek mozgatórugóiról. (Pl. 

Bismarck politikai pályája.) 

– Önálló vélemény 

megfogalmazása történelmi 

eseményekről, szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai kér-

désekről. (Pl. a gyarmatosí-

tás ideológiája.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi 

– társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az életmódra.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbsé-

gek tisztázása, a saját állás-

pont gazdagítása, továbbfej-

lesztése. (Pl. rabszolgakér-

dés, női emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. gyarmat-

birodalmak kiterjedése a XIX. 

fejlődés szakaszai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor Hu-

go, Puskin, Zola, Doszto-

jevszkij, Verlaine, Rimbaud, 

Baudelaire, Keats. 

 

Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó alkotói 

és művei. 

 

Ének-zene: 

Verdi, Puccini, Wagner, De-

bussy. 

 

Fizika: 

Tudósok, feltalálók:  

Faraday, Helmholz. 

 

Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie 

házaspár. 

 

Biológia-egészségtan: Paste-

ur, Darwin: evolúcióelmélet. 

 

Testnevelés és sport: 

Újkori olimpiák. 



 

 

század elején és végén.) 

– Események, jelensé-

gek, tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az olasz 

és a német egység megvaló-

sulásának fő területi lépései.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, in-

terpretáció. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, köz-

igazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, ada-

tok 

 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosz-

tály, városiasodás, emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, szakszerve-

zet, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, 

nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés, tőkekivitel, általá-

nos választójog, bolsevizmus, szecesszió, kisnémet és nagynémet egy-

ség, imperializmus, pánszlávizmus, okkupáció, annexió. 

 

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

Rotschildok, Viktória királynő, XIII. Leó, Ford, Lenin, Cavour, Viktor 

Emánuel, II. Sándor. 

 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, 

Elzász-Lotaringia, Balkán, Szerbia, Japán, Krím-félsziget, Königgrätz, 

Solferino, Sedan. 

 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–

65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 

(a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 

1907 (a hármas antant létrejötte), 1870 (a sedani csata), 1873 (három 

császár szövetsége), 1878 (a San Stefano-i béke, a berlini kongresszus, 

Bosznia-Hercegovina okkupációja), 1912–13 (a Balkán-háborúk), 1904 

(az entent cordiale), 1908 (Bosznia-Hercegovina annexiója). 

 

 

Tematikai egység 
A kiegyezéshez vezető út és a dua-

lizmus kora Magyarországon 
Órakeret 18 / 30 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a 

dualizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek 

helyzete. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel 

történt leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisíté-

sével, hiszen azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új 

hatalomnak is szüksége van saját helyzete stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon szá-

mos vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az 

európai élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények 

mellett számos – akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szel-

lemi, ideológiai ellentmondást is magában hordozott. Belátja, 

hogy Magyarországon a dualizmus korában következett be a – 

máig meglévő – szakadás az elit- és a tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely 

megfelelt a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú 

hatásait Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsi-

dó polgárság kiemelkedő szerepet játszott. Felismeri, hogy a dua-

lizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó magyar állam 

negyedik hatalmi ágává alakult. 

Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. 

Tud jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyze-

teket felismerni és bemutatni. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabadságharcot köve-

tő megtorlás és önkény-

uralom  

 

A kiegyezés létrejötte és 

tartalma. 

Államformák, államszer-

vezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő 

viták, a kiegyezés alter-

natívái. 

 

Politikai élet, társadalmi 

változások és gazdasági 

fejlődés a dualizmus ko-

rában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá 

válása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Példák gyűjtése a szabad-

ságharcot követő megtorlás és ül-

döztetés magyar, valamint más 

nemzetiségű áldozatairól, formáiról, 

eszközeiről, méretéről. (Pl. a len-

gyel, olasz és német származású 

honvéd tisztek kivégzése, a hazai 

zsidó közösségekre kirótt hadisarc.) 

– Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, statisztikai táb-

lázatokból. (Pl. a dualizmuskori 

gyáripar.) 

– Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése.  

 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek felismerése, bemutatá-

sa. (Pl. az aradi vértanúk búcsúleve-

lei, a tiszaeszlári vérvád képtelensé-

ge.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bár-

dok, a századforduló iro-

dalmi élete (pl. a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: 

Romantika és realizmus 

(pl. Munkácsy Mihály), a 

szecesszió és eklektika 

jellemzői (pl. Steindl Imre: 

Országház). 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc, az operett 

születése, Bartók Béla, 

Kodály Zoltán. 

 

Földrajz: 

Folyamszabályozás, termé-

szetkárosítás, árvizek kivál-

tó okai. 

 



 

 

 

A nemzetiségi kérdés 

alakulása, a zsidó eman-

cipáció. 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet 

a dualizmus korában. 

 

Életmód a századfordu-

lón. 

– Különböző történelmi elbe-

szélések összehasonlítása a narráció 

módja alapján. (Pl. a kiegyezés mér-

lege Eötvös József és Kossuth Lajos 

írásai alapján.) 

– Feltevések megfogalmazása 

egyes jelenségek hátteréről, feltét-

eleiről, okairól. (Pl. a zsidó eman-

cipáció okai, a zsidóság részvétele 

a modernizációban.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram ké-

szítése. (Pl. a dualizmus pártviszo-

nyai.) 

– Vizuális rendezők (tábláza-

tok, ábrák) készítése. (Pl. a dualista 

állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartá-

sa történelmi forrásszövegek alap-

ján. (Pl. dualizmuskori színházkul-

túra.) 

– Események, történetek, je-

lenségek mozgásos, táncos, drama-

tikus megjelenítése. (Pl. jelenetek 

egy pesti kávéház mindennapjai-

ból.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a 

magyar történelem kölcsönhatásai-

nak elemzése. (Pl. a kiegyezés létre-

jöttét elősegítő külpolitikai tényezők 

számbavétele.) 

– A történelmi tér változásai-

nak leolvasása különböző térképek-

ről. (Pl. a magyarországi vasúthá-

lózat fejlődése.) 

Fizika:  

Az elektrifikáció, a transz-

formátor, a villamos moz-

dony, a karburátor. 

 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai részvétel 

– Hajós Alfréd, magyar 

sikersportágak (pl. úszás, 

vívás). 

 

Informatika: 

Internetes forrásgyűjtés pl. 

a dualizmus kori élclapok 

(Bolond Miska, Borsszem 

Jankó, Üstökös) anyagából. 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi for-

rás, tény és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, 

népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági vál-

ság, adó, 



 

 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, ha-

talmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazga-

tás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, adatok 

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

dualista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Kon-

föderáció, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Sza-

badelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, választójog, torlódó 

társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, 

zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, nép-

oktatás, millennium, amnesztia, antiszemitizmus, obstrukció. 

 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy 

Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza Ist-

ván, Jászi Oszkár, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábra-

hám. 

 

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

Fiume, Bosznia-Hercegovina. 

 

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

(Deák Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József 

megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi és népiskolai törvény, a 

horvát-magyar kiegyezés), 1875–90 (Tisza Kálmán miniszterel-

nöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 

(a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság), 1867–

1918 (a dualizmus korszaka). 

 

Tematikai egység 
Az első világháború és következ-

ményei 
Órakeret 16 / 27 óra 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi 

konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kér-

dés. A dualista monarchia válsága.  

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel 

kapcsolatban az okok és a következmények kiválasztása és logikai 

összerendezése között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, 

hogy az okozati összefüggések feltárása közötti különbségek mi-

att lényeges eltérések lehetnek ugyanazon történelmi esemény 

bemutatása, értelmezése és értékelése között. Látja az első világ-

háború kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex jellegét. 

Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly fel-

bomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szö-

vetségek, a fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni hely-

zet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati 

eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási 



 

 

ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt 

érintettek. 

Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem 

létező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt 

romboló morális hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lénye-

gét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi 

győztesek olyan – sok tekintetben irracionális, megalázó – béke-

szerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel iga-

zolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, ugya-

nakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus 

kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút 

lezáró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellent-

mondásokat, különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. 

Érti az oroszországi események társadalmi, gazdasági, ideológiai 

hátterét és az emberi történelem további alakulására gyakorolt 

hatásait. Látja, hogy a világháború Európa hatalmi pozícióveszté-

sét, az Egyesült Államok centrális helyzetbe kerülését, a bolse-

vizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, va-

lamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményez-

te. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára 

és megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló 

véleményt tud megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első 

világháborúban. 

 

A februári forradalom és 

a bolsevik hatalomátvé-

tel. A diktatúra kiépülése 

Szovjet-Oroszországban. 

 

A háborús vereség kö-

vetkezményei Magyaror-

szágon: az Osztrák-

Magyar Monarchia fel-

bomlása, az őszirózsás 

forradalom, a tanácsköz-

társaság. 

 

Az első világháborút 

lezáró békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblá-

zatokból, diagramokból. (Pl. hábo-

rús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés adott 

témához különböző médiumokból. 

(Pl. haditudósítások, plakátok.) 

 Információk gyűjtése múzeu-

mokban. (Pl. a korszak helytörténe-

ti vonatkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, képek, 

plakátok, karikatúrák vizsgálata a 

történelmi hitelesség szempontjá-

ból. (Pl. Ferenc József korának 

plakátjai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek problémaköz-

pontú elrendezése. (Pl. hadicélok, 

haditervek – békecélok, békeelvek, 

és ezek megvalósulása.) 

 

Földrajz:  

Európa domborzata és víz-

rajza. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Móricz Zsigmond: Barbá-

rok, Ady Endre, Babits 

Mihály háborús versei. 

 

Kémia:  

Hadászatban hasznosítható 

vegyi anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Tömegkommuni-

káció, médiumok hatása a 

mindennapi életre. 



 

 

Kisebbség, többség, nem-

zetiségek. 

 

Új államok Közép-

Európában. A határon 

túli magyarság sorsa.  

Kisállamok, nagyhatal-

mak. 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a trianoni 

békediktátum hatásai.) 

 Mások érvelésének összefogla-

lása és figyelembe vétele. A véle-

ménykülönbségek tisztázása. (Pl. 

Magyarország részvétele a világhá-

borúban.) 

 Történetek dramatikus megjele-

nítése. (Pl. a magyar delegáció 

részvétele a béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a háború kiemelkedő eseménye-

inek időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, jelen-

ség topográfiai adatainak elhelyezé-

se vaktérképen. (Pl. a békeszerző-

dések területi vonatkozásai.) 

Értelmező kulcsfoga-

lom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági vál-

ság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrá-

cia, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi ha-

talmak, frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, 

revízió, reváns, bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás for-

radalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), egypárt-

rendszer, proletárdiktatúra, ellenforradalom, kormányzó, 

vörösterror, fehérterror, tanácsköztársaság, ultimátum, tengera-

lattjáró-háború, intervenció, Clemenceau-jegyzék, Vix-

jegyzék, hadikommunizmus. 
 

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

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

Horthy Miklós, Ferenc Ferdinánd, Beneš, Masaryk. 

 



 

 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, 

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

Lengyelország, a trianoni Magyarország, Somme, Románia, 

Marne, Verdun, Piave. 

 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a 

szarajevói merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Mo-

narchia hadat üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 

(a februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele Oroszor-

szágban), 1918. október 31. (az őszirózsás forradalom győzelme), 

1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a békekonfe-

rencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 

1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni béke-

diktátum aláírása), 1916 (csata a Somme-nál). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret  

21 / 32 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 

szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges 

elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek 

be. Ismeri a diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy 

osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoporto-

kat bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társadal-

mat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek korlátozták a 

szabadságjogait. 

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

korban és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is kü-

lönböző gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző álta-

lános dolgok nem mindig igazak mindenkire. 

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

dasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók 

elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, hogy a 

válságból való kilábalást különbözőképpen találták meg a világ vezető 

hatalmai és országai. 

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

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a 

korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes 

szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női eman-

cipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek 

egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és Ismeretszerzés, tanulás: Magyar nyelv és irodalom:  



 

 

gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintély-

uralmi rendszerek Európában 

a két világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as világgazdasá-

gi válság jellemzői és követ-

kezményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. 

 

A nemzetiszocialista ideoló-

gia és a náci diktatúra jellem-

zői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

– Ismeretszerzés külön-

böző statisztikai táblázatok-

ból, grafikonokból, diagra-

mokból. (Pl. a német válasz-

tások eredményei 1928–33 

között; a munkanélküliség 

alakulása az Egyesült Álla-

mokban 1929–1937.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. a 

GULAG táborainak  élete 

Szolzsenyicin: Ivan 

Gyenyiszovics egy napja című 

műve alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogal-

mazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek okairól. 

(Pl. az antiszemitizmus okai.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. vizsgálata a 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

különböző propagandafilmek 

elemzése.) 

– Híres emberek, törté-

nelmi személyiségek jellemzé-

se, feltevések megfogalmazása 

a történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésé-

nek mozgatórugóiról. (Pl. 

Gandhi és a polgári engedet-

lenségi mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diag-

ram készítése. (Pl. a világ-

gazdasági válság jelenségei.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különbö-

ző térképekről. (Pl. Köztes-

Európa nemzetiségi térkép-

ének összevetése az első vi-

lágháború előtti és utáni ál-

Az avantgárd (pl. Apollinaire, 

Borges, Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, Szol-

zsenyicin, Iszaak Babel). 

 

Vizuális kultúra:  

A technikai képalkotás: fény-

képezés, film jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: Guer-

nica. 

Fényképek értelmezése. 

 

Ének-zene:  

Az avantgárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: Vita-

minok, penicillin – antibioti-

kumok, védőoltások. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

A média kifejező eszközei és 

ezek hatásmechanizmusa.  

A korszak stílusirányzatai. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 

 

Informatika:  

Archív filmfelvételek keresé-

se az interneten és elemzésük. 



 

 

lamhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. a hagyo-

mányos női szerep megválto-

zása fél évszázad alatt.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasítá-

sos rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túlterme-

lési válság, New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocia-

lizmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Ansch-

luss, tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkul-

túra), tömegkultúra. erőszakmentes ellenállás, 

duce, weimari köztársaság, NSDAP, élettér-elmélet. 

 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gand-

hi. 

 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék, 

Jugoszlávia, Ausztria,  Brit Nemzetközösség. 

 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–

1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése, Roose-

velt elnökségének kezdete), 1936 (Berlin–Róma tengely), 1938 (Ansch-

luss, a müncheni konferencia), 1922 (a rapallói egyezmény), 1928 (a 

Kellog-Briand szerződés), 1929 (Jugoszlávia), 1931 (a Brit Nemzetkö-

zösség), 1935 (faji törvények Németországban, népszavazás a Saar-

vidéken), 1936 (antikomintern paktum). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

20 / 32 óra 



 

 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 

következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

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

beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem bizto-

sítja azt, hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az esemé-

nyekről. Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, 

vagy olyan összefüggéseket sugall az események között, amelyek való-

jában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területe-

ken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívák-

kal és képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világhábo-

rú közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni béke-

szerződés és annak hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a 

trianoni békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és köz-

gondolkodásra gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek összehason-

lítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.) hátte-

rének a feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete fo-

lyamata, jellemzői, eredmé-

nyei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

 

A válság és hatása: a belpoli-

tikai élet változásai az 1930-

as években. 

 

A magyar külpolitika céljai 

és lehetőségei a két világhá-

ború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei Magyaror-

szágon. 

 

Társadalom és életmód Ma-

gyarországon a két világhá-

ború között. 

Szegények és gazdagok vilá-

ga. Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. magyar 

gazdaság a két világháború 

között.) 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következteté-

sek levonása. (Pl. az egyes 

társadalmi csoportok életkö-

rülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalma-

zása a történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek mozga-

tórugóiról. (Pl. Horthy Mik-

lós politikai életpályája.) 

 Történelmi – társadalmi 

adatok, modellek és elbeszé-

lések elemzése a bizonyos-

ság, a lehetőség és a valószí-

nűség szempontjából. (Pl. a 

magyar külpolitika mozgáste-

re, alternatívái.) 

Földrajz:  

Magyarország és Közép-

Európa természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A Nyugat mint folyóirat és 

mint mozgalom; József Atti-

la; a népi írók; a határon túli 

irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Tömegkommuniká-

ció, médiumok hatása a min-

dennapi életre, a magyar 

hangosfilmgyártás kezdetei. 

propaganda-eszközök 

 

Biológia-egészségtan:  

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra:  

avantgárd – Kassák Lajos. 

 

Informatika:  

Anyaggyűjtés tudatos és kri-

tikus internethasználattal a 



 

 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 Különböző hanganyagok, 

filmek vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

a korabeli játékfilmekből 

kirajzolódó mindennapi élet 

és társadalomkép összevetése 

a történeti valósággal). 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képek-

ből összeállítás, tabló készíté-

se. (Pl. a korszak helytörténe-

ti vonatkozásai.) 

 Beszélgetés egy társa-

dalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény érthető meg-

fogalmazása. (Pl. az antisze-

mitizmus témában.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 A világtörténet, az euró-

pai történelem, a magyar tör-

ténelem eltérő időbeli ritmu-

sának és kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a német befo-

lyás erősödése és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. 

a revíziós politika eredmé-

nyei 1938–39.) 

revízió, irredentizmus témá-

jában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentiz-

mus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, a nyilas 

mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvények, győri program, első 



 

 

bécsi döntés, ÉME, MOVE, Szent István-i állameszme, numerus clau-

sus, Nemzeti Munkaterv, győri program. 

 

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

Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert, Nagyatádi Szabó István, Peyer Ká-

roly, Darányi Kálmán. 
 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja, Szeged, Győr. 

 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen Ist-

ván miniszterelnöksége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő beve-

zetése), 1932–1936 (Gömbös Gyula miniszterelnöksége), 1938. november 

2. (az első bécsi döntés), 1939. március (Kárpátalja visszacsatolása), 1920–

1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1938 (az első zsidótörvény). 

 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret  

15 / 26 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a 

második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatása-

it, a hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború 

jellemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a 

politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének mozgató-

rugóit, azonosítja veszélyeit, 

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet következményeit 

(megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, megsemmisítés). 

Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, 

és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragé-

diája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként értelmezhető a 

hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálok emigrációba 

kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). Megismer olyan történel-

mi helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcso-

portok vagy személyek megmentését eredményezték. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára és 

ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi esemé-

nyekről, azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető élet-

helyzeteket felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a 

társadalom felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő alapvető tra-

gédiákban (pl. a doni katasztrófa, a holokauszt). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború kitö-

rése. Hadi és diplomáciai 

események a Szovjetunió 

elleni német támadásig. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús vesz-

Fizika: 

Nukleáris energia, atombom-

ba. 

 



 

 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború meneté-

ben. 

 

A szövetségesek együttmű-

ködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború jel-

lemzői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba lépé-

se és részvétele a keleti fron-

ton. 

 

Kállay Miklós miniszterel-

nöksége. 

 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. A 

zsidóüldözés társadalmi, 

eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái.  

teségeiről.) 

– Ismeretszerzés külön-

böző írásos forrásokból. (Pl. 

az első és második zsidótör-

vény.) 

– Emberi magatartástí-

pusok, élethelyzetek megfi-

gyelése, következtetések le-

vonása. (Pl. kollaboránsok, 

ellenállók, embermentők a 

második világháborúban.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek jellem-

zése (Pl. Churchill, a brit el-

szántság jelképe.) 

– Értékrendek összeha-

sonlítása, saját értékek tisztá-

zása. (Pl. Göring-, Höss-

idézetek alapján a náci gon-

dolkodásról.) 

– Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a saját 

értékrend alapján. (Pl. holoka-

uszt.) 

– Filmek a történelmi 

hitelességének vizsgálata. (Pl. 

A halál ötven órája [1965].) 

– Kérdések megfogal-

mazása a forrás megbízhatósá-

gára vonatkozóan (pl. Horthy 

Miklós emlékiratai kapcsán). 

– A zsidótörvények vál-

tozásainak felismerése, az 

okok megkeresése. 

 

Kommunikáció: 

Események dramatikus meg-

jelenítése. (Pl. Churchill és 

Roosevelt vitája a második 

front megnyitásának helyszí-

néről.) 

Érvelés: (pl A náci fajelmélet 

tarthatatlansága.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A történelmi tér vál-

tozásainak leolvasása térké-

Etika: 

Az intolerancia, a gyűlölet, a 

kirekesztés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós, Semprun: A 

nagy utazás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

Személyes történetek, naplók, 

memoárok 

 

Vizuális kultúra: 

A technikai képalkotás: fény-

képezés, a film jelentősége. 

Fényképek értelmezése (pl. 

Capa: A normandiai partra-

szállás fényképei) 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

Videó-interjúk, visszaemlé-

kezések, a videó-interjú, mint 

műfaj elemzése 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek keresé-

se az interneten, és elemzé-

sük. 



 

 

pekről. (Pl. a náci Németor-

szág és a Szovjetunió terjesz-

kedése 1939–1941.) 

– Kronológiai adatok 

rendezése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interp-

retáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tá-

bor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, totális 

háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalí-

ció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, 

deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot, 

második front, kollaboráns. 

 

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

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi 

Ferenc, Wallenberg, Göring, Molotov, Ribbentropp, Petain. 

 

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

Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, 

Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély, 

Mandzsúria, Vichy, Teherán, Nagaszaki. 
 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelor-

szágot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország meg-

támadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-

alameini csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. 

június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. 

február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejező-

dése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 

2. (Japán fegyverletételével véget ér a második világháború).  

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar táma-

dás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 

tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni kataszt-

rófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. 

október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomát-

vétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzet-

gyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a 



 

 

szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység címe 
alapóra 

(3) 

emelt szint  

(3+3) 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 8 óra 19 óra 

Magyarország 1945–1956 között 10 óra 22 óra 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 8 óra 19 óra 

A Kádár-korszak jellemzői 10 21 óra 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 8 18 óra 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magya-

rországon 
6 12 óra 

Társadalmi ismeretek 4 6 óra 

Állampolgári ismeretek 4 7 óra 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 8 óra 

Munkavállalás 5 7 óra 

Rendszerező áttekintés társadalomismeretből 2 2 óra 

Rendszerező ismétlés az érettségire 26 51 óra 

Összes óra 96 óra 192 óra 

 

Javasolt órabeosztás 

 

Témakör – témák 
alapóra 

(3) 

emelt 

szint 

(3+3) 

I. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 8 óra 19 óra 

 A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új 

világgazdasági rendszer kialakulása.  
1 3 

 A szovjet tömb kialakulása, jellemzői.  1 3 

 A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosz-

tott Európa.  
2 4 

 A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik 

világ”.  
1 4 

 A közel-keleti konfliktusok. Az arab világ átalakulása.  1 3 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

II. Magyarország 1945–1956 között 10 óra 22 óra 

 Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra ki-

építése, jellemzői. 
2 5 

 Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, va-

lamint a gazdasági élet jellegzetességei. 
2 5 

 Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 1 4 



 

 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb 

eseményei, jellemzői, szereplői. 
3 5 

Összefoglalás 1 2 

Témazáró 1 1 

III. A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 8 óra 19 óra 

 Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműkö-

dés formái, területei.  
1 4 

 Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatú-

ra és hiánygazdaság keleten.  
2 5 

 A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a 

kulturális szokások (divat, zene) változásai a korszakban.  
1 4 

 A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesíté-

se, a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése.  
2 4 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

IV. A Kádár-korszak jellemzői 10 óra 21 óra 

 Megtorlás és a konszolidáció.  1 2 

 Gazdasági reformok a Kádár-korszakban.  1 2 

 Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet a Kádár-

korszakban.  
2 5 

 A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak.  
1 3 

 A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és 

vesztesek.  
1 1 

 Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólu-

sú világ időszakában.  
1 3 

 A határon túli és a világban szétszóródott magyarság hely-

zete a kétpólusú világ időszakában 
1 3 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

V. Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 8 óra 18 óra 

 Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új kihívásai és ellenmondásai.  
1 3 

 A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közöt-

ti ellentétek kiéleződése.  
1 4 

 Az egypólusútól a többpólusú világrend felé.  1 2 

 A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjaink-

ban.  
1 3 

 Az Európai Unió intézményei, működése és problémái.  2 4 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró 1 1 

VI. A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magya-

rországon 
6 óra 12 óra 

 A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, prob-

lémái 1990 után. A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intéz-

ményrendszere 1990 után. 

1 3 

 A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondá- 1 3 



 

 

sai, regionális gazdasági különbségek. A társadalmi egyenlőtlenségek 

és a mobilitás problémái. A magyarországi cigányok (romák) 

 Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata  1 1 

 A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilág-

ban.  
1 3 

Összefoglalás  1 1 

Témazáró 1 1 

VII. Társadalmi ismeretek  4 óra 6 óra 

 Családformák a mai világban. 1 1 

 Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. A helyi társada-

lom, a civil társadalom és az önkéntesség. 
1 2 

 Nemzet és nemzetiség. Kulturális és etnikai kisebbségek 

Magyarországon 
1 2 

 Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. Tár-

sadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 
1 1 

VIII. Állampolgári ismeretek 4 óra 7 óra 

 Állampolgári jogok és kötelességek. 1 2 

 Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrend-

szere. 
1 2 

 A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb is-

mérvei. 
1 1 

 A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósá-

gi választások). A politikai részvétel formái. A közvetett és a közvet-

len demokrácia eszköztára. 

1 2 

IX. Pénzügyi és gazdasági kultúra    5 óra     8 óra 

 Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazda-

ság különböző szereplőivel. Az állam bevételei. Az állam stabilizáci-

ós, redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

1 2 

 A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe 

a gazdaságpolitikai célok megvalósításában. 
1 2 

 A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A 

pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. 
1 2 

 A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a 

GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létreho-

zása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti 

terv. 

2 2 

X. Munkavállalás 5 óra 7 óra 

 A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások 

itthon és külföldön. 
1 1 

 Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beil-

leszkedés a munkahelyi közösségbe. 
1 2 

 Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. A munkaszer-

ződés tartalma. 
1 1 

 A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 

(munkaszerződés, bérszámítás, adózás, egészségbiztosítás és nyug-

díjbiztosítás, kollektív szerződés). 

1 2 

 A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, állás- 1 1 



 

 

keresési támogatás, visszatérés a foglalkoztatásba. 

XI. Társadalomismeret összegzés, rendszerezés 2 óra 2 óra 

XII. Rendszerező ismétlés 26 óra 51 óra 

Összes óra 96 óra 192 óra 

 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 

8 / 19 óra 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai 

Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a 

két világháború között.  

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között 

lehetnek összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül 

gazdasági és kulturális fölényt. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és ver-

senyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés intéz-

ményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialakulá-

sának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig ható 

következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők különböző 

helyzetéről, mindennapjairól. 

Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni, 

társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi 

időben történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok gazdasá-

gi és katonai integrációja. Az 

új világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

A szovjet tömb kialakulása, 

jellemzői. 

A hidegháborús szembenál-

lás, a kétpólusú világ, a meg-

osztott Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A gyarmati rendszer felbom-

lása (India, Kína), a „harma-

dik világ”. 

 

A közel-keleti konfliktusok. 

Izrael Állam létrejötte, az 

arab világ átalakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuális 

rendezők készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom jellemzőinek 

összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetekben. (Pl. 

Kelet-Közép-Európa orszá-

gainak szovjetizálása.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két szuperha-

talom katonai kiadásai.) 

 Beszélgetés egy társa-

dalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény megfogalma-

zása. (Pl. az iszlám funda-

mentalizmus okai, hatásai.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, Hra-

bal, Camus, Garcia Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris 

fegyverek. 

 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermediális 

művészet. 

 

Testnevelés és sport: Olim-

piatörténet. 



 

 

ben: 

 Múltban élt emberek éle-

tének összehasonlítása a je-

lennel. (Pl. Közép-Európa 

államai a szocializmus idő-

szakában és napjainkban.) 

 Tanult helyek megkeresé-

se a térképen. (Pl. a két tömb 

meghatározó államai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüg-

göny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói 

Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, 

harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, nürnbergi per, 

újantiszemitizmus. 

 

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

Ben Gurion, Csang Kaj-sek, Nasszer, Gagarin. 

 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam, Szuezi-csatorna. 

 

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

India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a 

NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 

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

válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a 

berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962–

1965 (a második vatikáni zsinat). 

 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órakeret 

10 / 22 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A 

határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai egy-  A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az 



 

 

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

okait kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy 

miért következett be az az esemény, hanem azt is, hogy miért nem va-

lami más történt helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem 

összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek 

nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni 

bűneit. Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, szoli-

dáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista dikta-

túra a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások követ-

kezményeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország 

szempontjából veszteségként értelmezhető. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-

ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 

épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet 

tömbből. Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc je-

lenlegi demokratikus rendünk egyik talpköve. 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve 

azok szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az 

adott korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország szovjetizálása, 

a kommunista diktatúra ki-

építése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra műkö-

dése a Rákosi-korszakban, 

valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Életmód, életviszonyok, 

munka, sport, kultúra, szóra-

kozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szemé-

lyes beszélgetésekből és 

megfigyeléséből. (Pl. az 

1956-os események résztve-

vőinek visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhaszná-

lása új helyzetekben. (Pl. 

Magyarország 

szovjetizálása.) 

 Egy történelmi ok-

nyomozás megtervezése. (Pl. 

Tóth Ilona ügye.) 

 Ismeretszerzés külön-

böző írásos forrásokból, vi-

zuális rendezők készítése. 

(Pl. Magyar lakosság kiván-

dorlásának és emigrációjá-

nak irányai, célállomásai [pl. 

Nyugat Európa országai, 

USA, Izrael] létszámadatai, 

és következményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések megfogal-

mazása híres emberek viselke-

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM hasz-

nálatával Magyarország XX. 

századi eseményeinek és 

azok hátterének megismeré-

se. 



 

 

désének mozgatórugóiról. (Pl. 

Nagy Imre/Kádár János 1956-

os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek kriti-

kai értékelése. (Pl. koncepciós 

perek.) 

 Többféleképpen értelmez-

hető szövegek jelentésrétegei-

nek feltárása. (Pl. a Rákosi-

korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történel-

mi témáról. (Pl. a Nyugat 

magatartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások ered-

ményei.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

A világtörténet, az európai és 

a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. 

az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kis-

gazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemok-

rata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar 

Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, népköztársaság, internálás, 

osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, 

reakciós, koncepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, 



 

 

kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, 

Magyar Írószövetség. 

 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, 

Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István, Vorosilov marsall. 

 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os 

forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. 

február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Ma-

gyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kez-

dete, az iskolák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mind-

szenty- és a Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrend-

szer létrejötte), 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. októ-

ber 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győ-

zelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul Magyarország ellen), 

1946. február 1. (a második magyar köztársaság kikiáltása). 

 

 

Tematikai 

egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Órakeret 

8 / 19 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A 

szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hideghábo-

rús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világ-

rend megszűnéséhez. 

Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fejlődésképte-

lenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, is-

meri annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb különbsége-

ket a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a 

gazdaság, a társadalom és az életmód terén. Felismeri, hogy a modern tech-

nológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája és a kommuni-

kációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a szovjet típusú rendszerek 

bukásában. 

Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását kö-

vetően kialakult álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai konfliktu-

sok, a versengés és együtt-

működés formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. minden-

napi élet a vasfüggöny két 

oldalán.) 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Tömegkommuniká-

ció, a média és a mindennapi 

élet. 

 



 

 

társadalom nyugaton – dikta-

túra és hiánygazdaság kele-

ten. 

 

A vallások, az életmód (sza-

badidő, sport, turizmus) és a 

kulturális szokások (divat, 

zene) változásai a korszak-

ban. 

 

A kétpólusú világrend meg-

szűnése: Németország egye-

sítése, a Szovjetunió és Ju-

goszlávia szétesése. 

 Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. az 

SZKP XX. kongresszusa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi 

személyiségek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. szovjet 

és amerikai politikusok szere-

pe a korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek 

vizsgálata a hitelesség szem-

pontjából. (Pl. A mások élete 

[2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása a kü-

lönböző szereplők nézőpont-

jából. (Pl. a hippi-

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és ame-

rikai karikatúrák elemzése.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Kronológiai adatok ren-

dezése. (Pl. a hidegháború, 

enyhülés, kis hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

készítése. 

Informatika:  

Neumann János és a modern 

számítógépek. Az internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnológia. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 

 

Ének-zene:  

A beat és a rock. Szórakozta-

tó zenei műfajok. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazda-

ság, ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, 

iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, 



 

 

diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon, Brezsnyev-

doktrína, cionizmus, csúcstalálkozó. 

 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaucescu, Willy Brandt, Thatcher, 

Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János 

Pál, Nixon, Fidel Castro, Neil Armstrong. 

 

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

Kronológia: 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos hábo-

rú”),.1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 

1969 (az első Holdra szállás), 1972 (SALT-1 szerződés), 1975 (a helsinki 

értekezlet), 1979 (SALT-2 szerződés, szovjet csapatok Afganisztánban), ), 

1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 

(a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret 

10 / 21 óra 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kultu-

rális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar rend-

szerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt tör-

ténelem különbözőségeiről. 

Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisz-

szum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak Magyarország 

további történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. Megérti, hogy Ká-

dár János személye és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma 

is a közvéleményt. 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 

kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéle-

tek jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét és tisztában van annak 

mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságá-

nak és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi re-

formálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 

Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 

vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek 

tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok, 

társadalmi változások a 

Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisz-

tikai táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. a földterületek 

nagyságának változása 

1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos 

forrásokból. (Pl. a gazdasági 

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy László, 

Sütő András, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Dokumentumfilmek, 

híradók elemzése; stílus-



 

 

 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

 

A rendszerváltozás „forgató-

könyve”, mérlege, nyertesek 

és vesztesek. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

Nemzeti és etnikai kisebbsé-

gek Magyarországon a kétpó-

lusú világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli és a világban 

szétszóródott magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

mechanizmus reformja.)  

 Emberi magatartástí-

pusok, élethelyzetek megfi-

gyelése, következtetések le-

vonása. (Pl. a Kádár-korszak 

besúgói; ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazá-

sa egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek hátteréről. (Pl. a 

magyar társadalom megbéké-

lése a kádári hatalommal.) 

 Tételmondat meghatáro-

zása, szövegtömörítés. (Pl. a 

rendszerváltó pártok prog-

ramjai.) 

 Többféleképpen értelmez-

hető szövegek jelentésrétegei-

nek feltárása. (Pl. a Kádár-

korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diag-

ram készítése. (Pl. a parla-

menti patkó az 1990-es vá-

lasztás után.) 

– Beszámoló, kiselő-

adás tartása (Pl. ifjúsági 

szubkultúrák a Kádár-

korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

A világtörténet, az európai és 

a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. 

összehasonlító kronológiai 

táblázat készítése.) 

irányzatok: budapesti iskola. 

 

Testnevelés és sport: Olim-

piatörténet, magyar részvétel 

és sikerek a korszak olimpiá-

in. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás-

ok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 



 

 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, am-

nesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, 

lakótelep, televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, 

ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spon-

tán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, 

KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, 

nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság, puha 

diktatúra, RMDSZ. 

 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall 

József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede, Farkas Bertalan, Sütő 

András. 

 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-

Nagymaros. 

 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 

1968 (az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 

megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az 

Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 

1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. 

június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a 

harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési 

törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 

(a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

 

Tematikai egy-

ség 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Órakeret 

8 / 18 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 

Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, mig-

ráció, klímaváltozás. 

Tantárgyi fej-

lesztési célok 

 A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak 

előnyei és hátrányai ismeretében. 

Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háborúelle-

nesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a demok-

ratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok 

árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás lényegét. Ki-

alakul benne a környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez kapcsolódó 

egyéni feladatokat, valamint felismeri a társadalom egészének érdekeit. 

Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ 



 

 

fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, kihí-

vások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú 

feldolgozására. 

Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogalmazá-

sára, és magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai tantár-

gyak ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. 

A civilizációk, kultúrák kö-

zötti ellentétek kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A tö-

megkultúra új jelenségei nap-

jainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, 

intézményei, működése és 

problémái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek szerzé-

sére. (Pl. atomfegyverrel ren-

delkező országok az ezred-

forduló után.) 

 Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák, vázlatok) készí-

tése. (Pl. a mai hatalmi vi-

szonyokat bemutató ábra.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, elbe-

szélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a va-

lószínűség szempontjából. 

(Pl. globális világ fejlődésé-

nek határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felve-

tő helyzetek felismerése, be-

mutatása. (Pl. klónozás) 

 

Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. globá-

lis környezeti problémák.) 

 Beszélgetés (vita) társa-

dalmi, történelmi témákról. 

(Pl. Brazília, Oroszország, 

India, Kína) megnövekedett 

szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történe-

lem eltérő időbeli ritmusának 

és kölcsönhatásainak elemzé-

se. (Pl. centrumok és perifé-

riák napjainkban.) 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, jellemzői, 

tagállamai; globális világ-

gazdaság napjainkban, globá-

lis környezeti problémák; 

népesség, népesedés, urbani-

záció; fejlődő és fejlett orszá-

gok gazdaságának jellemzői; 

Kína. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az in-

ternetről. Bemutatók, doku-

mentumok készítése. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi kihívásai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 



 

 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazga-

tás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, val-

lási fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelege-

dés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és 

öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, in-

tegráció, euró, internet, tömegkommunikáció, Al-Kaida. 

 

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

W. Bush. 

 

Topográfia: az EU tagállamai. 

 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 

(a NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok 

ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-

hoz, köztük Magyarország is). 

 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

Órakeret 

6 / 12 óra 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokrati-

kus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszé-

dos országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, 

elkötelezettje a továbbfejlesztésének. 

Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törek-

véseit a társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyaror-

szágon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő 

magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak ben-

ne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások 

társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyer-

tesei és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságos-

ságnak megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt 

követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb 



 

 

különbségekkel. Reális kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és 

lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb 

külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emig-

ráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 

használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfogalmazni az 

elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, prob-

lémái 1990 után. 

 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és intézményrend-

szere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás ellentmondá-

sai, regionális gazdasági kü-

lönbségek. 

 

Magyarország euroatlanti 

csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A társadalmi egyenlőtlensé-

gek és a mobilitás problémái. 

A magyarországi cigányok 

(romák). Nők, férfiak élet-

módja és társadalmi helyzete, 

életformák, szegények és gaz-

dagok világa. 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a nagyvi-

lágban. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. Magya-

rország demográfiai helyze-

te.) 

 Magatartástípusok, élet-

helyzetek megfigyelése, kö-

vetkeztetések levonása. (Pl. 

kisebbségek határon innen és 

túl.) 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek szerzé-

sére. (Pl. Magyarország és az 

Európai Unió kapcsolata.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. Magyarország 

államberendezkedésének vál-

tozásai a XX. század folya-

mán.) 

 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi témá-

ról. Saját vélemény megfo-

galmazása. (Pl. cigányság 

romák integrációja.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus megje-

lenítése. (Pl. hajléktalansors, 

munkanélküliség, a mélysze-

génység problémái.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

Informatika: 

Információkeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, készí-

tés, értelmezés, statisztikai 

fogalmak ismerete. 

 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 



 

 

Az adott téma tanulmányozá-

sához leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása különféle 

atlaszokból. (Pl. Magyaror-

szág népesedési viszonyai-

nak, az életkörülmények vál-

tozásainak bemutatása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, törté-

nelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazga-

tás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerke-

zet, munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, népszavazás. 

ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 

 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magya-

rország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 

2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 

4 / 6 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 

ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági 

szubkultúrák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és 

jellemzése személyes tapasz-

Földrajz:  

Magyarország régiói; demog-

ráfiai mutatók; a magyar tájak 



 

 

 

A helyi társadalom, a civil 

társadalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebb-

ségek Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és hátrá-

nyos társadalmi helyzet. Tár-

sadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. 

 

A nagy ellátórendszerek 

(egészségügy, társadalom-

biztosítás, oktatás) 

megismerése. 

talatok és a médiából vett 

példák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, 

valamint az európai identitás 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs 

kérdések, dilemmák és prob-

lémák megvitatása. 

– A többes identitás fo-

galmának és gyakorlati érvé-

nyesülésének megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebb-

ség, valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi csoport 

életének bemutatása szóban 

vagy írásban. 

kulturális, néprajzi értékei. 

 

Etika:  

Társadalmi szolidaritás. 

Többség és kisebbség. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 

többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség, tudatos fogyasztói magatar-

tás. 

 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 

4 / 7 óra 

Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi 

formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcso-

latos tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és kés-

zségek megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 

megismerése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosítá-

sa. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek meg-

ismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozá-

sa. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és köte-

lességek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi or-

Földrajz:  

Az Európai Unió kialakulása 



 

 

 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai intézményrend-

szere. 

 

A magyar és az európai ál-

lampolgárság legfontosabb 

ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

szággyűlési választások mo-

dellezése.  

– A hazai helyhatósági 

választások működési mecha-

nizmusának modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok 

és kötelességek kölcsönös 

viszonyrendszerének elemzé-

se. 

– A felelősségteljes vá-

lasztói magatartás értelmezé-

se. 

– A többes állampolgár-

ság fogalmának értelmezése. 

és működésének jellemzői. 

 

Etika:  

Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 

párt, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevő-

szék. 

 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

5 / 8 óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 

gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gaz-

dasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, 

elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági szerepvál-

lalása és kapcsolata a gazda-

ság különböző szereplőivel. 

Az állam bevételei. Az állam 

stabilizációs, redisztribúciós 

és tőkeallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok meg-

valósításában. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok 

szerepének megértése a mo-

dern nemzetgazdaságok mű-

ködésében. 

– A vállalkozási formák 

különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése 

révén. 

– A banki és a nem ban-

ki pénzügyi közvetítők sajátos 

gazdasági szerepeinek azono-

Földrajz:  

A modern pénzügyi közvetí-

tőrendszer a világgazdaságban 

(pénzügyi piacok, nemzetközi 

monetáris intézmények, 

nemzetközi tőkeáramlás,  

környezeti problémák, fenn-

tarthatóság és az állam). 

 

Etika:  

A felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 



 

 

A pénzpiac működése, meg-

takarítók és forrásigénylők. A 

pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a nem-

zetgazdaságban, szerepük a 

GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vállal-

kozások létrehozása és mű-

ködtetése. A vállalkozások és 

a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

sítása. 

– Néhány hazai vállal-

kozás és a vállalkozói élet-

forma megismerése példákon 

keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különfé-

le lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) összeha-

sonlítása. 

– Az állami szerepválla-

lás és az adózás közötti kap-

csolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, gaz-

dasággal foglalkozó írott, 

vagy audiovizuális médiaszö-

vegek elemzése és feldolgo-

zása. 

– Vázlatos üzleti terv 

készítése szituációs gyakorlat 

keretében. 

– Vita az adózási morál-

lal kapcsolatos kérdésekről. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatá-

sok, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költség-

vetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrend-

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

kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt fele-

lősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénz-

ügyi közvetítő rendszer. 

 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 

5 / 7 óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet mun-

kával kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jel-

lemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismeré-

se, elfogadása. 





 

 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac kapcso-

lata. Munkaerőpiaci elvárások 

itthon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, beil-

leszkedés a munkahelyi kö-

zösségbe. 

 

Munkajogi alapok. Foglalkoz-

tatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz kapcso-

lódó jogok és kötelezettségek 

(munkaszerződés, bérszámí-

tás, adózás, egészségbiztosítás 

és nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, álláske-

resési támogatás, visszatérés a 

foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci infor-

mációk gyűjtése, a magyaror-

szági és az uniós lehetőségek 

feltérképezése (állások és el-

várások). 

– Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések megisme-

rése, tapasztalatok szerzése a 

dokumentumok kezelésével 

kapcsolatban (álláshirdetés, 

tájékozódás, önéletrajz, moti-

vációs levél, interjú, munka-

szerződés). 

– A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, egészség- 

és társadalombiztosítási teen-

dők modellezése. 

– Saját bankszámla nyi-

tásának, bankkártya kiváltá-

sának és az internetes bankfi-

ók használatának modellezé-

se. 

– Tájékozódás a munka-

nélküliek ellátásáról, átképzé-

si és visszatérési lehetőségek-

ről a területileg illetékes hiva-

talokon keresztül. 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi közös-

ségbe való beilleszkedés 

problémáinak modellezése 

szerepjáték keretében. 

– Az egyéni és a vállala-

ti érdek ütközését megjelenítő 

viták szervezése. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Tájékozódás listaszerű, nem 

folyamatos szövegekben. Is-

merkedés az olyan, végrehaj-

tásra szánt, aktusszerű szöve-

gekkel, mint a számla, az ön-

életrajz, a szerződés és az 

adóbevallás. 

 

Informatika: Információk 

gyűjtése az internetről. Bemu-

tatók, dokumentumok készíté-

se. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

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

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jö-

vedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

Tematikai egy-

ség 
Rendszerező ismétlés 

Órakeret 

 26 / 51 óra 



 

 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi 

vizsgára. 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a két évfo-

lyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, ese-

mények rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzmé-

nyeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati össze-

függések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közössé-

gek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondol-

kodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek 

árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és mo-

dernkori egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 

rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozó-

dás és árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy törté-

nelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint 

értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közös-

ség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  

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

egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

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

ságharc leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen ké-

pes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit 

beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek 

problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történe-

lem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüg-

géseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között, külö-

nös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten 

érintik. 

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

és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszme-

áramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az 

Egyesült Államok milyen körülmények között vált a mai világ vezető ha-

talmává és mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni 

és legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különb-

ségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési 

nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket 

(pl. túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmi-

szerválság, tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, benne 



 

 

az európai állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és köte-

lezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézmé-

nyeit, értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történel-

mi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, 

szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi ok-

nyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szint-

jére. Legyen képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, 

filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) össze-

hasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hiteles-

ség szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, adott 

esetben eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdé-

seket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg 

önálló véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelen-

ségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefog-

lalására, értékelésére és figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok 

cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont 

gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket 

és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. Legyen képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelen-

ségeket strukturális és funkcionális szempontok alapján. Legyen képes ér-

tékrendek összehasonlítására, saját értékek tisztázására. Értékelje a társa-

dalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét 

írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfo-

galmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen 

képes a különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása 

során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztott-

ság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fo-

galmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvál-

lalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási for-

mák működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsoló-

dó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szol-

gáltatások rendszerét átlátni. 





 

 

Latin örökségünk 



 

 

Az európai műveltség latin alapjai 

 

A nyolc évfolyamos gimnázium tanulói a kerettanterv alapján a hetedik évfolyamon kezdik 

meg történelemtanulmányaikat. Ezért lehetőség nyílik egy olyan tantárgy tanulására, amely 

előkészíti ezt. A kerettanterv 5–6. évfolyamon egy olyan tantárgy bevezetéséhez ad 

útmutatást, amely egyszerre alapozza meg a történelem és a latin nyelv tanulását is, ám 

önmagában is értelmezhető, lezárható rövid stúdium. A tantárgy komplex jellegű, célját és 

tartalmát a NAT két műveltségterületéről veszi: az Ember és társadalom, valamint az Idegen 

nyelvek műveltségterületéről. 

Az Európai műveltség latin alapjai tantárgy célja végső soron az életkori sajátosságokhoz 

illeszkedő, az érdeklődést felkeltő ismereteket adni, a történelem és a latin nyelv további 

tanulását lehetővé tevő kompetenciákat fejleszteni. Ily módon a tantárgy közvetve mindazon 

fejlesztési célok eléréséhez hozzájárul, amelyek a történelem, illetve a latin nyelv tanulása 

során elsődlegesek. Mindemellett a tantárgy nagyban hozzájárul a tanulás tanításához, mivel a 

későbbi tanulmányok motivációs bázisának megalkotását szolgálja, továbbá a későbbiekben is 

használható módszereket, eljárásokat kínál a tanulónak. Az érintett témák során a tanuló 

történeti látásmódja, ennek révén pedig állampolgári ismeretei, demokratikus elkötelezettsége, 

továbbá nemzeti identitása is erősödik, utóbbi különösen hazánk római emlékeinek 

megismerése, illetve a latin nyelv magyar történelmi vonatkozásainak feltárulása miatt. Az 

olvasmányokban felmerülő emberi kérdések gyakran igénylik vagy kiváltják az erkölcsi 

ítéletalkotást (pl. Livius hőseinek történetei), s ezek szolgálják az erkölcsi nevelés és az 

önismeretre nevelés céljait is. 

A tantárgy megalapozza a történelem oktatását, azáltal, hogy egyrészt az ókor eseményeit 

mesés narratívában közli, amit a szakmai-tudományos megközelítés mélyít majd el a 

későbbiek folyamán. Másrészt e keret olyan betekintést nyújt a segédtudományok (régészet, 

epigráfia, kronológia, topográfia) területére, amely nem elriasztja, hanem elvezeti a tanulót a 

történelem tanulmányozásához. A kerettantervnek nem feladata módszertani eljárások 

ajánlása, ám bizonyos alapelveket már e dokumentumban érdemes leszögezni: az oktatásnak 

mind témáiban, mind módszereiben alkalmazkodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

Az ismeretközlésnek mindig történetbe ágyazottan kell történnie. Ügyelni kell a számtalan 

kapcsolódási lehetőségre más műveltségterületekkel. A kerettanterv egyes tanévekre bontása 

történhet tematikai egységek mentén is, de bizonyos egységeket érdemesebb megbontatni és 

azok tartalmát elosztani a két év között (pl. tanulságos/mulatságos történetek olvasása). 

Az oktatás során komoly szerepet kell kapnia az IKT-eszközök használatának. A 

kerettanterv több helyen utal önálló (vagy kiscsoportos) tanulói tevékenységre: projektmunka-

lehetőségre, információforrások önálló felderítésére, anyaggyűjtésre, prezentációtervezésre. 

Mivel a digitális írástudás területén nagy eltérések lehetségesek, ezért e stúdiumon belül is 

meg kell ragadni a lehetőséget a lemaradások differenciált pótlására, a hátrányok leküzdésére. 

A tantárgy újszerűsége miatt szükségesnek mutatkozik, hogy a kerettantervhez csatoltan a 

tanár rendelkezésére álljon olyan forrásjegyzék, amely ajánlásokat tartalmaz a tanítás konkrét 

tartalmi elemeire nézve. Ez a jegyzék a kerettanterv végén olvasható.  

5. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ráhangoló 
Órakeret 

10 óra 



 

 

Előzetes tudás Néhány latin eredetű szó ismerete (pl. iskola, vakáció, tinta). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése, hogy a latin nyelvtudás hozzáférhető mindenki 

számára. 

A latin nyelv kiejtési szabályainak elsajátítása (hagyományos magyar 

iskolai kiejtéssel). 

A latin nyelv jelentőségének, elterjedtségének bemutatása. 

Néhány nevelési értékkel is rendelkező, egyszerű szentencia megisme-

rése, beépítése a tanulók műveltségébe, tanulságaik megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Beszéd – nyelv – írás, írásfajták a képírástól a betűírásig 

A betűírás fejlődése (föníciai, héber, görög) – a latin abc 

Alapismeretek – kifejtés nélkül – az indoeurópai nyelvcsaládról (újla-

tin nyelvek, germán nyelvek).  

A latin nyelv kiejtési szabályai. („Tonaludatus-játék”.) 

Latin eredetű szavak a magyar nyelv szókincsében (gyűjtés, elem-

zés).  

Alapismeretek szerzése a latin nyelv jelentőségéről, használati terüle-

teiről a történelemben és a jelenben. 

A „három szent nyelv” fogalma. 

A szentencia és a proverbium műfaja. Néhány rövid példa megisme-

rése, a bennük levő szavak jelentése, a mondatrészek megállapítása, a 

mondat memorizálása, fordításával, értelmével együtt.  

Könyvtári és internetes tájékozódási lehetőségek, források megisme-

rése és használata az ókor történelmével vagy a latin nyelvvel kap-

csolatban – látogatás a városi könyvtárban 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a szókincs latin 

eredetű része, e szavak 

helyesírása. 

A fő mondatrészek. 

 

Informatika: könyvtári 

és elektronikus infor-

mációforrások haszná-

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kiejtés, nyelvcsalád, indoeurópai, újlatin, szentencia, proverbium, képírás, 

szóírás, betűírás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Történetek a görög és a római mitológiából 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Latin szavak kiejtése, mitológiai eredetű mesék. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Történetek élményszerűsége által a görög-latin kultúra iránti érdeklődés 

felkeltése. 

Mítosz és valóság kapcsolatának megközelítése – az életkori érettség 

szintjén. Mitikus földrajz és történelmi topográfia találkozási pontjainak 

felismerése. 

Néhány nevelési értékkel is rendelkező mitológiai történet (küzdelem, 

áldozat, megküzdés, próbatétel) megismerése, beépítése a tanulók mű-

veltségébe, tanulságaik megbeszélése.  

Néhány nevelési értékkel is rendelkező, egyszerű szentencia meg-

ismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, tanulságaik megbeszélése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mítosz, mitológia fogalma; mítosz – valóság kapcsolata 

Alsó tagozatban tanultak fölelevenítése – különböző népek mon-

dái 

Ókori teremtéstörténetek közös vonásai 

A görög és római istenek, egymásnak való megfeleléseik, 

attribútumaik, jellemzőik. Jóshelyek, jóslatok 

Teremtéstörténetek, isten-családfák, istenek hadakozásai. 

Átváltozás-történetek (Ovidius) mint eredetmagyarázó (okadó) míto-

szok (pl. Niobé). 

A görög-római kultúra topográfiai vonatkozásai  - mitikus földrajz. 

A krétai mondakör (Daidalosz, Ikarosz, Thészeusz, Ariadné, 

Minotaurusz) 

A trójai mondakör (Párisz, Helené, Akhilleusz, Odüsszeusz, Hek-

tór) 

A trójai háború Homérosz műveinek kivonatos történetei alapján.  

A görög és római mitológia néhány híres története (pl. Héraklész, 

Prométheusz, Argonauták). 

Államalapító hősök a görög és római mitológiában (Aeneas, Romu-

lus, Remus). 

A mitológiai történetekhez kapcsolható egyszerű latin kifejezések 

(pl. ab ovo), idézetek, szentenciák megismerése, memorizálása a 

jelentésükkel együtt. Néhány bennük levő, jövevényszóként is isme-

rős alapszó megtanulása (nem szótári formában). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Mítoszok. Idegen 

tulajdonnevek helyes-

írása. 

 

Természetismeret: Gö-

rögország, Itália. 

 

Vizuális kultúra: mito-

lógiai szereplők ábrá-

zolása a képzőművé-

szetben. 

 

Ének-zene: mitológiai 

történetek a zeneiroda-

lomban (pl. Dido és 

Aeneas). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mítosz, mitológia, politeizmus, Olimposz, nektár, ambrószia, átváltozás, 

Attika, Kréta, Trója, Szicília, Karthagó, Latium, Alba Longa, Róma, 

Ovidius.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ókori utazások. Kitekintés a Mediterráneumra.  

Egyiptom, Fönícia, Hellász, római provinciák 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Görög és római mitológia, Itália. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népek kapcsolatainak, a kultúraátadás-átvétel jelenségének megisme-

rése által az európai identitás és a tolerancia növelése. 

A felismerés által, hogy az emberi kíváncsiság a turizmus motivációja, a 

tudni vágyás és a kulturált szabadidő-eltöltés iránti igény növelése. 

Élményszerű ismeretszerzés a földközi-tengeri térség ókori kultúráiról, 

amely felkelti, fenntartja az érdeklődést a történelem és a latin kultúra 

iránt. 

Topográfiai ismeretek és képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás az ókori keleten  

Kis és nagy népek az ókori keleten – felfedezéseik, találmányaik 

Az időszámítás alapjai 

Természetismeret: tér-

képészet, a Földközi-

tenger térsége. 

 



 

 

Az ókori világ hét csodája, szöveges és vizuális források alapján. 

Egyiptom a görögök, rómaiak szemével. 

Hellász a rómaiak szemével.  

Fönícia és az ókori Palesztina („Bibliai tájak”). 

Szemelvények feldolgozása Sztrabón és Pauszaniasz vagy más uta-

zók beszámolói alapján. A földrajzi látás, térképészet fejlődése.  

Az ókori Mediterraneum térképe (népek, államok, úthálózat stb.). 

Róma és az ókori kelet:  
A provinciák meghódítása, a birodalom legnagyobb kiterjedése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a Biblia ószövet-

ségi helyszínei. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: utazás, köz-

lekedési módok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Hellász, provincia, turizmus.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Pannonia provincia, a velünk élő Róma 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A római birodalom legnagyobb kiterjedése, provinciái, római emlékek 

Magyarországon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hazánk római emlékeinek megismerése. E kultúrkincs megismerése 

révén a magyar és európai identitástudat erősítése. 

A kulturális örökség megőrzéséért való felelősségtudat kialakulása. 

A kultúraátadás-átvétel jelenségének megismerése révén a megbecsülés 

erősítése más nemzetek iránt. 

Élményszerű ismeretszerzés a pannon térség ókori kultúráiról, az érdek-

lődés fenntartása a történelem és a latin kultúra iránt. 

Topográfiai ismeretek és képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pannonia fogalma, területi határai, meghódításának ideje.  

Projektmunkák a téma feldolgozására. 

Élet Pannoniában: városok, katonák, civilek, vallások 

Látogatás a dunakeszi erődben 

Kirándulás Aquincumba (előkészítő és feldolgozó órával) 

A római régészet története, eszközei, sajátosságai.  

Feliratok olvasása (pl. Caius Castricius Victor sírköve Aquincum-

ból). 

Természetismeret: Ma-

gyarország kulturális 

öröksége. 

 

Vizuális kultúra: aqu-

incumi (vagy más) 

emlékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Augustus, Pannonia, Aquincum, Contra Constantiam, epigráfia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A rómaiak mindennapjai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Alapismeretek a technika és az életmód fejlődéséről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hajdani életmód megismerése által a modern világhoz fűződő tudato-

sabb, reflektáltabb viszony fejlesztése. A római családi élet és korunk 

családmodelljeinek összehasonlítása. 

Az érdeklődés felkeltése az eseménytörténeteken túli ismeretek iránt. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Olvasmányok a rómaiak életmódjáról, családi viszonyairól, fogyasz-

tási szokásairól, a higiéniáról, fürdőkultúráról. 

A római magánház, bérház és a középületek jellegzetességeinek 

megismerése.  

Szórakozási formák 

A pompeji emlékek és ezek jelentőségének megismerése. 

Az életmódhoz, fogyasztáshoz köthető szentenciák megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakáskultú-

ra. 

 

Vizuális kultúra: 

tárgykultúra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Város és falu, rabszolga, gladiátor, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, 

lakáskultúra, alaprajz, atrium, amphiteatrum, Colosseum, Circus 

Maximus, Pompeji.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulságos/mulatságos történetek, anekdoták 

(De rebus gestis Romanorum) 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Latin szöveg kiejtése, római mondák, híres római személyek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulságos/mulatságos történetek magyar nyelvű olvasásával kedvet 

adni a később latin nyelven olvasandó szövegek megfejtési kísérletei-

hez. 

Rövid, tömör szövegek segítségével példát adni a hatékony és hatásos 

kifejezés készségének fejlesztéséhez. 

Félreértések, humorforrások azonosításával a szövegértés és a logika 

fejlesztése. 

Tanulságok megbeszélésével a tanuló „életrevalóságának”, ítélőképes-

ségének stb. fejlesztése. 

A tematika időről időre való megjelenésével a tanulók motivációjának 

újraélesztése, ébren tartása e tanulmányaikhoz. A szövegértési és szö-

vegalkotási képesség folyamatos fejleszése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rövid (8-10 mondatos) történetek olvasása, amelyek eredetileg latin 

(esetleg görög) nyelvűek voltak, és hagyományosan az iskolai nyelv-

tanítás szolgálatában állnak. (Azokat érdemes előnyben részesíteni, 

amelyek humorosak, amelyekben gyermekek is szerepelnek [lehető-

ség a dramatizálásra], illetve amelyek a mindennapi élet eseményei-

ről szólnak fpl. furfangos csalások]. 

Ha a történetek vándormotívumként (pl. retorikai exemplumként) 

továbbélnek, az intertextuális vonatkozások feltárása. 

A történetmagok más környezetbe való áthelyezésével szövegalkotá-

si gyakorlatok. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés-

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anekdota, humor, szöveg, szövegösszefüggés, kontextus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Közös olvasmány feldolgozása 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Történelmi ismeretek az ókorból. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ókori témájú, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó olvasmány 

által az érdeklődés és a tanulási motiváció felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy ókori témájú közös olvasmány feldolgozása, megtárgyalása. 

Például: Sienkiewicz: Quo vadis, Steven Saylor: Róma/Birodalom, 

Móra Ferenc: Aranykoporsó, Marcellus Mihály: Pannonia 

Romanum-sorozat Teodor Parnicki: Aetius, az utolsó római, Domo-

kos Sándor: A római százados, Kosztolányi Dezső: Nero, a véres 

költő, Révay József: A költő és a császár, Robert Graves: Én, Clau-

dius, Claudius, az Isten, Az aranygyapjú, Görög mítoszok, Homérosz 

leánya, Szabó Árpád: Róma jellemei, A trójai háború, Boronkay 

Iván: Római regék és mondák stb. 

Az olvasmány történelmi korának és helyszíneinek azonosítása, va-

lós történelmi háttér, helyszínek, személyek, események. 

A szereplők jellemzése. 

A történet „kortól független” tartalmainak értelmezése. 

Az olvasói élmény megosztása, dramatizálás, játék. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: olvasmány-

feldolgozási módsze-

rek. 

 

 

 

6. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Visszatekintés 
Órakeret 

3 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az előző évben tanultak fölelevenítése, rendszerezése. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Római mondák 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás Latin szavak kiejtése, görög-római mondák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Történetek élményszerűsége által a római történelem iránti érdeklődés 

felkeltése. 

Mondák mesés történelemfelfogása és a valóság kapcsolatának megkö-

zelítése – az életkori érettség szintjén. A mondákban szereplő földrajzi 

helyek és a történelmi topográfia találkozási pontjainak felismerése. Az 

időbeli tájékozódás fejlesztése: a mondák fiktív ideje és a történelmi 

kronológia viszonya. 

Néhány nevelési értékkel is rendelkező történet (küzdelem, áldozat, 

megküzdés, próbatétel) megismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, 

tanulságaik megbeszélése.  

Szentenciák megismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, tanulsága-

ik megbeszélése.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Liviusi történetek olvasása (pl. szabin nők, Mucius Scaevola, Hora-

tiusok és Curiatiusok, Tarpeia, Lucretia, Brutus, Horatius Cocles, 

Menenius Agrippa, Coriolanus, Cincinnatus története). 

A történetekhez kapcsolható egyszerű latin kifejezések (pl. ab urbe 

condita), idézetek, szentenciák megismerése, a mondatok memorizá-

lása, fordítással és értelmezéssel együtt. 

Kitekintés a görög mondavilágra (pl. Hérodotosz: Görög-perzsa há-

borúk (Kürosz, Kroiszosz, Dareiosz, Xerxész, Themisztoklész, 

Ariszteidész). 

Közismert jelképek megismerése, rövidítések feloldása, ezek memo-

rizálása (pl. SPQR Senatus Populusque Romanus). 

Vizuális kultúra: mito-

lógiai szereplők ábrá-

zolása a képzőművé-

szetben (pl. David: A 

Horatiusok esküje). 

 

Ének-zene: római tör-

ténetek a zeneiroda-

lomban (pl. Beethoven: 

Coriolanus). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Livius, Itália, Latium, Róma, etruszk, provincia, patrícius-plebejus, király-

ság – köztársaság, consul, dictator.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulságos/mulatságos történetek, anekdoták 

(De rebus gestis Romanorum) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Latin szöveg kiejtése, római mondák, híres római személyek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulságos/mulatságos történetek magyar nyelvű olvasásával kedvet 

adni a később latin nyelven olvasandó szövegek megfejtési kísérletei-

hez. 

Rövid, tömör szövegek segítségével példát adni a hatékony és hatásos 

kifejezés készségének fejlesztéséhez. 

Félreértések, humorforrások azonosításával a szövegértés és a logika 

fejlesztése. 

Tanulságok megbeszélésével a tanuló „életrevalóságának”, ítélőképes-

ségének stb. fejlesztése. 

A tematika időről időre való megjelenésével a tanulók motivációjának 

újraélesztése, ébren tartása e tanulmányaikhoz. A szövegértési és szö-

vegalkotási képesség folyamatos fejleszése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rövid (8-10 mondatos) történetek olvasása, amelyek eredetileg latin 

(esetleg görög) nyelvűek voltak, és hagyományosan az iskolai nyelv-

tanítás szolgálatában állnak. (Azokat érdemes előnyben részesíteni, 

amelyek humorosak, amelyekben gyermekek is szerepelnek [lehető-

ség a dramatizálásra], illetve amelyek a mindennapi élet eseményei-

ről szólnak fpl. furfangos csalások]. 

Ha a történetek vándormotívumként (pl. retorikai exemplumként) 

továbbélnek, az intertextuális vonatkozások feltárása. 

A történetmagok más környezetbe való áthelyezésével szövegalkotá-

si gyakorlatok. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés-

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anekdota, humor, szöveg, szövegösszefüggés, kontextus. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lingua Latina Ecclesiastica. 

A kereszténység latinsága 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a kereszténységről. Az egyházi latin néhány szava (mise, pá-

pa, advent, roráté stb.) 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kereszténység kultúraformáló jelentőségének megismerése által az 

európai kultúrkincs megőrzése melletti elköteleződés kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Monoteista vallások áttekintése 

A kereszténység kialakulása, irányzatai 

A Biblia 

Ismeretek szerzése a keresztény egyházak szerepéről a latin nyelv 

fennmaradásában, illetve megváltozásában, s viszont a latin nyelv 

szerepéről a keresztény egyházak életében. 

Annak a jelenségnek a megismerése, ahogyan egy valamikori élő 

nyelv „szent nyelvvé” válik egy kultúrában.  

A latin kiejtés egyházias hagyománya (pl. -esz, -ész). 

A keresztény liturgia latin alapszövegei (köszöntés, bibliai idézetek, 

rövid alapimádságok, feliratok, rövidítések stb.). Néhány rövid példa 

megismerése, a bennük levő szavak jelentése, kifejezések memorizá-

lása, fordításukkal együtt. Nem szükséges, mivel nem is lehetséges a 

példák nyelvtanilag is pontos megértése („beszivárgó tudás”). 

A latin nyelv egyházi használatának háttérbe szorulása, ennek okai és 

következményei. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: nyelvhasználati 

jelenségek, jövevény-

szavak, Biblia, him-

nusz és más egyházi 

műfajok. 

 

Vizuális kultúra: temp-

lomépítészet, vallásos 

témák a képzőművé-

szetben. 

 

Ének-zene: a gregori-

án. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monoteizmus, Biblia, zsoltár, evangélium, himnusz, szerzetes, kolostor, 

római katolikus, orthodox, protestáns, eretnek.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A magyarok tettei és mondásai  

(De dictis et factis Hungarorum) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Magyar mondák, honfoglalás, Szent István. 

A tematikai egység 

nevelési – fejleszté-

si céljai 

A magyar történelem latin nyelven íródott forrásainak fordításban való 

olvasása segítségével a tanulók magyar identitásának fejlesztése. 

A források értelmezése fejleszti a szövegértést, valamint a kritikus, több 

szempontot figyelembe vevő gondolkodást és az empátiát. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történetírás műfajai (annales, gesta, krónika)  

Latin és magyar nyelvű források 

Nyelvemlékeink 

Krónikák és más, eredetileg latin nyelvű történelmi források részlete-

inek olvasása magyar fordításban. (Pl. a honfoglalásról, a 

SanktGallen-i kaland, Symphonia Hungarorum a Gellért-legendából, 

szent királyok legendái, Korona és kard mondája, törvények István-

tól, Könyves Kálmántól.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: nyelvemlékek. 



 

 

Néhány latin kifejezés a magyar történelemből és művelődéstörté-

netből (pl. királyok latin neve, jelmondatok stb. – lásd az ajánlati 

jegyzéknél). 

Részletek olyan irodalmi művekből, amelyek a latin használatáról 

szólnak, arra utalnak (Jókai, Mikszáth stb.). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rex, krónika, annales, gesta, legenda, oklevél, nyelvemlék, szórványem-

lék.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A humanista latinság 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Mátyás király, korvinák. 

A tematikai egység 

nevelési – fejleszté-

si céljai 

A latin nyelv és a görög-római hagyomány kultúraformáló jelentőségé-

nek tudatosítása. 

A reneszánsz és a humanizmus művelődéstörténeti szakaszáról szerzett 

alapismeretek által az európai kultúrkincs melletti elköteleződés kialakí-

tása. 

Annak felismerése, milyen egyedülálló mértékben járult hozzá Mátyás 

király reneszánsz udvara Európa kulturális értékeinek átvételéhez és 

megőrzéséhez. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A reneszánsz és a humanizmus fogalma, időkeretei Európában és 

Magyarországon. 

A latin nyelv humanista megtisztítása. 

Eredetileg latinul írt művek részleteinek közös olvasása magyarul.  

Dante, Petrarca (poeta laureatus), Rotterdami Erasmus jelentősége.  

A latin címadás (pl. Petrarca: De viris illustribus).  

Vitéz János, Janus Pannonius, Thuróczy János, Bonfini jelentősége. 

A Bibliotheca Corviniana.  

Vitéz János levelei és politikai beszédei (néhány érdekes, rövid rész-

let feldolgozása pl. Hunyadi János nevében a pápához írt levélből, 

hogy nyújtson segítséget a fegyveres erők újjászervezésében Magya-

rország hadseregének). 

Galeotto Marzio történetei Mátyás királyról (magyarul). 

Ismeretszerzés a humanista iskolarendszerről. Példa: Heyden Sebald 

iskolai latin dialógusai Sylvester János fordításában, Csáktornyai 

János kiadásában (1591). 

Neolatin emblémák (Andrea Alciato: Emblematum liber, 1531). 

Kirándulás Visegrádra, reneszánsz emlékek a palotában, múze-

umlátogatás 

Magyar nyelv és iroda-

lom: reneszánsz és 

humanizmus. 

 

Vizuális kultúra, ének-

zene: a reneszánsz mű-

vészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, korvina, Petrarca, Vitéz János, Janus Pannonius, 

Bonfini. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Latinitas viva 

Az élő, beszélhető latin 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Latin szöveg kiejtése. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a latin nyelv alkalmazható a modern viszonyok 

között is. 

A latin nyelv használati köreinek tudatosítása. 

Szórakoztató olvasmányok a latin nyelv tanulásának motiválására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Projektmunkák a latin nyelv használati köreiről (jogi, orvosi és más 

tudományos nyelvhasználat).  

Diplomák, kitüntető oklevelek megtekintése. 

Internetes gyűjtés a latin nyelv használatával, a latin nyelvtanulással, 

a latinul beszélők közösségével kapcsolatban (SEPTIMANAE 

LATINAE EUROPAEAE). 

Latin témájú képregények (Tintin, Asterix) nézegetése, feldolgozása. 

Idegen nyelvek: nyelv-

tanulási módszerek, 

szokások. 

 

Természetismeret: latin 

eredetű szakszavak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élő nyelv – holt nyelv; jogi, orvosi latin, diploma, modernitás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Közös olvasmány feldolgozása 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Történelmi ismeretek az ókorból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ókori témájú, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó olvasmány 

által az érdeklődés és a tanulási motiváció felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kétéves ciklus folyamán legalább egy ókori témájú közös olvas-

mány feldolgozása, megtárgyalása. Például: Sienkiewicz: Quo vadis, 

Steven Saylor: Róma/Birodalom, Móra Ferenc: Aranykoporsó, 

Marcellus Mihály: Pannonia Romanum-sorozat Teodor Parnicki: 

Aetius, az utolsó római, Domokos Sándor: A római százados, Koszto-

lányi Dezső: Nero, a véres költő, Révay József: A költő és a császár, 

Robert Graves: Én, Claudius, Claudius, az Isten, Az aranygyapjú, 

Görög mítoszok, Homérosz leánya, Szabó Árpád: Róma jellemei, A 

trójai háború, Boronkay Iván: Római regék és mondák. 

Az olvasmányt kiegészítheti (adott esetben helyettesítheti) ókori té-

májú film közös megnézése és annak feldolgozása. Például: Ben Hur 

(1959), Quo vadis (1951), Barabás (1961), Elektra (1962), Sparta-

cus (1960, 2004), A kilencedik légió, Demetrius és a gladiáto-

rok (1954), Imperium: Augustus (1963), Róma (2005), A sas (2011). 

Az olvasmány történelmi korának és helyszíneinek azonosítása, va-

lós történelmi háttér, helyszínek, személyek, események. 

A szereplők jellemzése. 

A történet „kortól független” tartalmainak értelmezése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

olvasmányfeldolgozási 

módszerek. 

 

Vizuális kultúra: a film 

kifejező eszközei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ókor, regény, film, élmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Reflektálás a tanultakra 
Órakeret 

4 óra 

http://www.imdb.com/year/1954/
http://www.imdb.com/year/2011/


 

 

Előzetes tudás A kétéves ciklus ismeretei, a tanulási folyamat élményei. 

A tematikai egység 

nevelési – fejleszté-

si céljai 

A tanult ismeretek és a tanulási folyamat tapasztalatainak újra felidézé-

se. 

A történelem és a latin nyelv iránti motiváció tudatosítása, a tanulási 

célok kitűzése, a várható nehézségek és előnyök, lehetőségek felmérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A két évfolyamos ciklus tanulási segédeszközeinek (füzetek, tan-

könyvek, projektmunka-produktumok stb.) áttekintése. 

Reflexiós fogalmazás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtanulás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló  

– nyitott és motivált a történelem tanulása iránt, és adott esetben szíve-

sen tanulja a latint mint második idegen nyelvet. 

– tud a magyar és európai műveltség latin gyökereiről, e kultúrkincs 

birtokosaként tekint önmagára, identitása részének tekinti magyarsá-

gát és európaiságát. 

– el tudja helyezni térben az ókor történelmének fontosabb régióit és 

helyszíneit. 

– képes tájékozódni az ókor történelmi kronológiájában. 

– ismer erkölcsi példázatokat a római mondákból, azok kérdésköreiben 

kész állást foglalni.  

– fel tud idézni fejből legalább tizenöt szentenciát vagy közmondást, 

érti szó szerinti jelentésüket és átvitt értelmüket.  

– képes adott témához rendelni egy szűk körben (pl. tanulás) latin élet-

bölcsességeket.  

– képes latin nyelvű szöveg felolvasására helyes kiejtéssel (magyar 

iskolai hagyományok szerint). 

 

Ajánlások 

 

Szentenciagyűjtemény a latin előtanulmányokhoz:  

 

Alea iacta est. 

Anima sana in corpore sano.  

Aquila non captat muscas.  

Ars longa, vita brevis. 

Audiatur et altera pars!  

Ave Caesar, morituri te salutant! 

Bis dat, qui cito dat.  

Carpe diem!  

Cave canem!  

Cogito, ergo sum.  

Crescit sub pondere palma!  

Cum Deo pro patria et libertate!  

In principio erat Verbum.  

In principio obsta! 

In vino veritas. 

Inter arma silent Musae.  

Iustitia est regnorum fundamentum.  

Lupus in fabula.  

Manus manum lavat.  

Memento mori!  

Mens sana in corpore sano.  

Mors certa, hora incerta.  

Navigare necesse est.  

Nemo ante obitum beatus.  



 

 

Dies diem docet.  

Divide et impera!  

Docendo discimus.  

Dum spiro, spero.  

Errare humanum est. 

Et cetera (etc.) 

Extra Hungariam non est vita, si est vita, non 

est ita.  

Fortes fortuna adiuvat.  

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.  

Gutta cavat lapidam non vi sed semper 

discimus.  

Hannibal ante portas!  

Hic Rhodus, hic salta!  

Historia est magistra vitae.  

Homo homini lupus est.  

Homo sum, nihil humani a me alienum puto.  

Ibis redibis numquam per bella peribis.  

Imperare sibi maximum imperium est. 

Nomen est omen.  

Non scholae, sed vitae discimus.  

Nota bene! 

Panem et circenses. 

Philosophia est ancilla theologiae.  

Primus inter pares.  

Quod licet Iovi, non licet bovi.  

Repetitio est mater studiorum.  

Sapienti sat.  

Si vis pacem, para bellum.  

Sic itur ad astra.  

Sic transit gloria mundi.  

Similis simili gaudet.  

Tempora mutantur et nos mutamur in illis.  

Ubi tu Gaius, ego Gaia.  

Veni, vidi, vici. 

Verba volant, scripta manent.  

Vinum regum, rex vinorum 

 

Lingua Latina Ecclesiastica 

Rövid latin szövegek (rövid alapimádságok, bibliai mondások, feliratok, rövidítések, szenten-

ciák, beszédrészletek) a kereszténység két évezredéből 

 

Gloria Patri et Filio… 

In nomine Patris… 

Laudetur Jesus Christus! 

Pater Noster 

Ave Maria, gratia plena… 

Magnificat anima mea Dominum – et 

exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 

Gloria 

Credo in unum Deum… 

Sanctus 

Hoc est corpus meum 

Ita missa est – Deo gratias 

Agnus Dei 

Benedicamus Domino – Deo gratias 

Salve Regina… 

Dominus vobiscum – Et cum spiritu tuo, 

Sursum corda – Habemus ad Dominum 

Requiem aeternam dona eis, Domine, – et 

lux perputua luceat eis. Requiescant in pace! 

Circumdederunt me ge 

Miserere mei, Deus, secundum magnam 

misericordiam tuam – et secundum 

multitudinem miserationum tuarum dele 

iniquitatem meam! 

Dixit dominus domino meo: sede a dextris 

Dies irae, dies illa 

Ave maris stella 

Ave verum corpus natum de Maria Virgine 

Te Deum laudamus 

Exsultet 

Ego sum via, veritas et vita. 

Et resurrexit tertia die 

Fides, spes, caritas, maior autem horum est 

caritas. 

Ora et labora! 

Dominus illuminatio mea. 

Credo, quia absurdum est. 

In hoc signo vinces. 

INRI, IHS, DOM 

Ante/Post Christum natum, Anno Domini 

Szerzetesrendek rövidítései (OSB stb.) 

Főpapi jelmondatok, pl.: Cooperatores 

veritatis (XVI. Benedek), Totus Tuus ego 

sum, et omnia mea tua sunt. (II. János Pál), 

Humilitas (I. János Pál), Obedientia et pax 

(XXIII. János) 

Servus Servorum Dei 

Urbi et orbi 

LUMEN GENTIUM (dogmatikus konstitú-

ció az Egyházról) 



 

 

meis… 

In principio erat Verbum, et Verbum erat 

apud Deum, et Deus erat Verbum. 

In principio creavit Deus caelum et terram. 

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum 

Veni redemptor gentium 

Veni creator spiritus 

Veni sancte Spiritum 

Tantum ergo sacramentum 

Stabat mater dolorosa 

NOSTRA AETATE (nyilatkozat az Egyház 

és a nem keresztény vallások kapcsolatáról) 

DEI VERBUM (dogmatikus konstitúció az 

isteni kinyilatkoztatásról) 

DIGNITATIS HUMANAE (deklaráció a 

vallásszabadságról) 

AD GENTES (dekrétum az Egyház missziós 

tevékenységéről) 

GAUDIUM ET SPES (lelkipásztori konstitú-

ció az Egyházról a mai világban) 

 

A történelem és irodalom szereplőihez köthető szövegek 

 

Cum Deo pro patria et libertate! 

Extra Hungariam non est vita, et si est, non est ita. 

Recrudescunt inclytae gentis Hungarae vulnera.  

Vitam et sanguinem! 

Ugocsa non coronat! 

A sagittis Hungarorum, libera nos, Domine! 

Unius linguae uniusque moris regnum inbecille et fragile est. (Szent István intelmei) 

Divide et impera! 

Indivisibiliter ac inseparabiliter 

Bella gerant alii, tu felix Austria nube 

AEIOU Austriae Est Imperare Orbi Universo  

 

Jelmondatok 

 

Sors bona nihil aliud (Zrínyi Miklós) 

Virtuti confido (I. Ferenc József császár) 

Virtute et exemplo (II. József) 

Ingenio et industria (II. József) 

DIMICante sabarIae gaLLo ereCta fVI (kronografika) 

Reginam occidere bonum est timere nolite et si omnes consenserint ego non contradico. (A 

királynőt megölni nem kell…) 

Érdekességként a dollár feliratai: Viribus unitis Novus ordo seclorum, Deo favente, In 

vindiciam libertatis, Virtus sola invicta, Annuit coeptis  

 

Történelmi regények és más magyar nyelvű olvasmányok  

 

— Sienkiewicz: Quo vadis (Kossuth, 2006) 

— Steven Saylor: Róma/Birodalom (Agavé Könyvek, 2011) 

— Móra Ferenc: Aranykoporsó (Szent István Társulat, 2010) 

— Marcellus Mihály: Pannonia Romanum-sorozat (Historium, 2011, 2012) 

— Teodor Parnicki: Aetius, az utolsó római (Európa, 1982) 

— Domokos Sándor: A római százados (Jel, 1984) 

— Révay József: A költő és a császár (Móra, 1967) 

— Robert Graves: Én, Claudius (Európa, 2009), Claudius, az Isten (Gondolat, 1982), Az 

aranygyapjú (Európa, 2002), A görög mítoszok (Európa,1981), Homérosz leánya 

(Merhavia, 1993) 



 

 

— Szabó Árpád: Róma jellemei (Móra, 1985), A trójai háború (Seneca, 1996) 

— Boronkai Iván: Római regék és mondák (Móra, 2008.) 

— Katona Rezsőné: Az antik Róma napjai (Tankönyvkiadó Vállalat, 1986) 

— Majoros József: Római élet (Athenaeum, 2000) 

— Tim Cornell – John Matthews: A római világ atlasza (Helikon, 1991) 

— Boronkai Iván: De dictis et factis Hungarorum (Tankönyvkiadó, 1978) 

— Kapitánffy István: De dictis et factis Romanorum (Tankönyvkiadó, 1974) 

— Bánk József: 3500 latin bölcsesség (Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1993 

— Győri Gyula: Nota bene! (Ariadné Könyvek, 1989) 

— Tótfalusi István: Vademecum (Móra, 1983) 

— Boros Zoltán: Ab ovo usque ad mala (Tankönyvkiadó, 1985) 

— Bánki István: Kövek, betűk, történetek – római feliratok a történelemórán, 

(http://www.tte.hu/media/pdf/37-banki-kovek.pdf ) 

 

Anekdotagyűjtemények, könnyű latin szövegek 

 

— De rebus gestis Romanorum  

— Valerius Maximus: Factorum et dictorum memorabilium libri novem  

— Az Ókortudományi Társaság honlapján (www.okortudomany.hu) megtalálhatók az Ábel 

Jenő verseny feladatszövegei. 

— Mayer-Tegyey: Gradus ad parnassum. Latin nyelvi feladat- és szöveggyűjtemény (Tan-

könyvkiadó, 1988) 

 

Honlapok 

 

http://romaikor.hu, http://laudator.blog.hu 

 

Tonaludátuszok 

 

Az alábbiak mind magyarul vannak! 

Tona ludatus, vis saus megatus. 

Teatrum oti sic amat rosinas. 

Si vita mala cares enata ludra. 

Ego nos luda faram a sic. 

 

Makarónik (vegyített nyelvű humoros szövegek) 

 

Petőfi: Deákpályám 

 

Diligenter frequentáltam  

Iskoláim egykoron,  

Secundába ponált mégis  

Sok szamár professorom.  

 

A poesisból is ebbe  

Estem inter alia;  

Absurdum pedig, de nagy, hogy  

Ennek kelljen állnia.  

 

Egynek plane... no de minthogy  

Szerelemhistória,  

Talán jobb lesz in aeternum  

Sub rosa maradnia.  

 

Csak denique mi közöttünk  

Sine fine folyt a per,  

S consilium abeundi  

Lett a vége breviter.  

 



 

 

El sem obliviscálnak, mert  

Ha occasióm akadt:  

Kutyáliter infestáltam  

E jó dominusokat.  

Ergo mentem, és vagáltam  

A hazában szanaszét;  

Verte tandem a bal combom  

Kard... azaz hogy panganét 

 

Pálóczi Horváth Ádám: Meghólt feleségem 

 

Meghólt feleségem, Satis tarde quidem,– ámbár elég későn. 

Odavan reményem, Debuisset pridem. – előbb kellett volna. 

Be jó gazdasszony volt. Cuncta dissipavit. – mindent szanaszét szórt. 

A bort sem szerette, Et semper potavit.– viszont mindig nyakalta. 

Oh ha visszajönne, Quod Deus avertat, – amitől Isten mentsen! 

Bőjtölnék érette, Ut ibi maneat.– hogy ugyanott maradjon. 

A templomba mégyek, Adibo popinam. – a kocsmához járulok. 

Imádkozom érte, Moerorem deponam. – gyászomtól szabadulok. 

Be megcsókolgatnám, Tractarem ictibus. – ellátnám püföléssel. 

Be megölelgetném. Per dorsum fustibus. – a hátán doronggal.  

 

Középkori egyházi ének 

 

In dulci jubilo, zengjen víg énekszó, 

Üdvözítőnk nyugszik itt, in praesepio, 

Fénylik, mint a fényes nap, matris in gremio! 

Alpha est et O, Alpha est et O! 

Ubi sunt gaudia – az égi hajlékba 

Nagy örömmel éneklik – nova cantica 

Mind a mennyei karok – in Regia curia 

Eia gloria! Eia gloria! 

Mater et filia – a szép szűz Mária 

Rég mind elvesztünk volna – per nostra crimina 

Ám ő nékünk megnyerte – caelorum gaudia 

Eia qualia! Eia qualia! 

 

A humanizmus latinsága 

 

— Heyden Sebald iskolai latin dialógusai (ford.: Sylvester János), Csáktornyai János kiadá-

sában (1591) 

— Erasmus: Hiábavaló dolgokról szóló antik közmondások – Aethiopem lavas (szerecsent 

mosdatsz), Ferrum natare doces (vasat tanítasz úszni), Cribro aquam haurire (szitával me-

red a vizet), Parieti loqueris (a falnak beszélsz), In aqua scribere (a vízre írsz) stb. 

— Neolatin emblémák – Amicitia etiam post mortem durans (Andrea Alciato: Emblematum 

liber 1531.) 

— Thuróczy János:Chronica Hungarorum (1473) 

— Bonfinius (Bonfini) Rerum Ungaricarum Decades (1497)  

— Vitéz János levelei és politikai beszédei (Neumann, 2001) (Néhány érdekes, rövid részlet, 

pl. Hunyadi János nevében a pápához írt levélből, hogy nyújtson segítséget a fegyveres 

erők újjászervezésében Magyarország hadseregének.) 

— Galeotto Marzio és Garázda Péter történetei Mátyás királyról az Ács Pál, Jankovics Jó-

zsef, Kőszeghy Péter szerkesztette Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.kötetéből 



 

 

(Balassi Kiadó, 2005) 

 

Latinitas viva 

 

Gyűjtőlap az élő latin nyelvről: 

(http://www.latinitatis.com/latinitas/menu_eu.htm) 

 

Latin nyelvű Asterix Gallus:  

http://www.latinitatis.com/latinitas/nubecula/certamen/cert0.htm 

 

Latin nyelvű De Titini et Miluli Facinoribus: 

http://www.latinitatis.com/latinitas/nubecula/insula/ins0.htm 

 

Latin nyelvű rádióadások:  

RADIO MELISSA (Brüsszel); (További példák: Saarbrücken, Brema etc.) 

 

SEPTIMANAE LATINAE EUROPAEAE, az európai latin nyelv hete sorozat honlapja: 

http://www.maierphil.de/SeptLat/  

 

Cursus Vivae Latinitatis: 

http://www.latinitatis.com/latinitas/orberg/index.html, 

http://www.latinitatis.com/latinitas/piper/piper.htm 

 

Latin nyelvű online hírújság: 

http://www.alcuinus.net/ephemeris/ 





 

 

Erkölcstan és etika 



 

 

Erkölcstan 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai 

jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető 

normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki 

értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának szerkezetet.  

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember 

elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a 

személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az 

ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 

és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során 

támaszkodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás 

során az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan 

formálódó meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon 

befolyásolják a felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítéléséről 

azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, 

amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében 

fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a 

megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető 

értékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek 

keresése közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan 

változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek 

befogadására is. A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, 

mivel az énnel és az identitással áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a 

hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi 

jellegű – közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik 

abban, hogy világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, 

amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik 

érdekeihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek 

segítségükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint 



 

 

a bűntudat kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele 

az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai 

gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos 

jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és 

átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője 

az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor 

szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív 

szint alatt  – e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége 

elemi akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A tantárgy 

felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és 

fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák 

jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való 

megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes 

tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése 

ezért nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és 

tevékenységek hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – 

más-más konkrét előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi 

tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem 

a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. 

Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport 

ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és 

útkereső – résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi 

csoportokat és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem 

„tiszta lapként” lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már 

meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell 

megpróbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak 

sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást 

igénylő helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak 

hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, a 

pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval 

kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és 

az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az 

általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések 



 

 

tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel 

kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és 

maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb 

mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a 

kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, 

esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 

értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják 

ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, 

a társak segítése, a helyi közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az 

önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. 

Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek 

rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, 

másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó 

keretet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös 

feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat 

viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, 

amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

5–6. évfolyam 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál ahhoz, 

hogy a tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti 

megbecsülés. Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a 

nemzeti öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján 

egyre inkább kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a 

másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a 

kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának. 

11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és 

kötelezettségek közötti kapcsolatról, miként arról is, hogy a társas együttéléshez 

szükségképpen hozzátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében 

ekkor feldolgozásra kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a 

demokráciára nevelés alapjainak lerakására, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

erőteljes fejlesztésére. 

Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés alapvető 

eszköztára, az erkölcstan órák – az infokommunikációs eszközök használatára épülő 

kapcsolattartás, gondolatcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói lehetnek az 

anyanyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia fejlődésének is. 

Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára az 

önismerettel és a társas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek 

az életkornak az anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása annak 

érdekében, hogy a kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és 

értékkonfliktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt 

szerephez juttatni az elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk 

enyhítéséről, a jóvátételről és a jó visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, 

valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs és közösségi technikák életkornak megfelelő 



 

 

szinten való elsajátítását. 

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák 

erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének mintáit. Szinte valamennyi 

témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, amihez ebben az 

életkorban különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A szabad beszélgetés mellett talán 

ez a forma tudja leginkább elősegíteni a tanulókat foglalkoztató kérdések felszínre hozatalát, a 

kételyek megfogalmazását és a közös válaszkeresést. 

5. évfolyam 

Tematikai egység Test és lélek 
Órake-

ret8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítá-

sa és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A beteg és a 

fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi és lelki tulajdonságaim az évek során? Mire 

van szükség ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Melyek az ember 

legfontosabb fizikai és lelki szükségletei? Miben különbözik egy 

ember az összes többi élőlénytől, és miben hasonlít rájuk? 

 

Egészség és betegség 

Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és 

hogy védhető meg az egészség? Én egészségesen élek? Van olyan 

szokásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem érdekében? 

Miben különbözik egy beteg ember az egészségestől? Hogyan és 

miért betegedhet meg valaki? Mi változik meg ettől az életében? Mi-

lyen az, amikor én beteg vagyok? Mért tartozom felelősséggel saját 

testi épségemért? 

 

 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, ami-

kor sérült vagy beteg? Milyen jelei vannak ennek? Hogyan őrizhetjük 

meg a lelki egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép testben, és beteg 

vagy fogyatékossággal élő testben ép lélek? Mi minden befolyásol-

hatja ezt? 

 

 

Természetismeret: 

Kamaszkori változá-

sok: testkép, testalkat; 

az egészséges táplál-

kozás alapelvei; a ser-

dülő személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az önfej-

lesztés eszközei; ve-

szélyforrások különfé-

le élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, fejlő-

dés, egészség, betegség, fogyatékosság, befogadás, elfogadás, lelkiisme-

ret, szándék, döntés. 

 



 

 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet 
Órake-

ret7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megéreztetése, 

hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ember 

életében. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek se-

gíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásá-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kapcsolataim 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és 

milyen mélységűek ezek az érzések? 

Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon 

lehet elnyerni valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem 

szabad vagy nem érdemes használni ennek során? Miért?  

 

 

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmesség-

nek? Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes talál-

kozásoknak, a telefonnak, az internetnek és a közös programoknak? 

Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a barát-

ságot? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a közlési szán-

déknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek használata; min-

dennapi kommunikáci-

ós szituációk gyakorlá-

sa.  

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció, 

jelértelmezés, jelalko-

tás; kép és szöveg. 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés néma-

játékos, szöveges és 

mozgásos tevékenység 

során; 

alkalmazkodás, érdek-

érvényesítés dinamikus 

változtatása a csopor-

tos tevékenységek so-

rán. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, megbo-

csátás, konfliktus.  

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órake-

ret11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 

ugyanezekről. Különféle népek, vallások, csoportok szokásainak, ünne-

peinek ismerete. Internetes virtuális közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása, elfogadtatása és értékként 

való kezelése. A kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként 

való megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 

felkeltése.  

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos ve-

szélyek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Etnikai közösségek 

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik 

vannak többségben az országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én 

hová tartozom?  

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen 

sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak?  

Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás 

mellett? Milyen értékek és milyen nehézségek forrása lehet ez a 

helyzet? 

Lehet ugyanaz a népcsoport egyik helyen kisebbségben, míg más 

helyen többségben? Van-e felelőssége a többségi népcsoportok tag-

jainak a kisebbségiekkel szemben? 

 

Vallási közösségek 

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a 

környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a 

kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-e, ha egy társada-

lomban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen értékek 

és milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási sokszí-

nűségből?  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? 

Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? Meny-

nyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények között él? 

Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki egyforma 

anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos társadalom len-

ne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? Mikor jogos 

valakit kedvezményben részesíteni? Hogyan lehet és hogyan nem 

szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni? 

 

Virtuális közösségek 

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud ala-

kulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai 

lehetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, amit nem 

illik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és másokról egy 

internetes közösségi oldalon? 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a magyarság erede-

te; mondókák, króni-

kák, nyelvtudomány; 

hasonlóságok és kü-

lönbségek a katolikus 

és a protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: való-

ság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: néma-

játékos, szöveges és 

mozgásos improvizáci-

ók; 

improvizációk összefű-

zése jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, ün-

nep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, iga-

zságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, sze-

génység, szolidaritás, virtuális közösség. 



 

 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órake-

ret10 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának használatával 

kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, különfé-

le forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és rendsze-

reztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A vallás mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél 

hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki kü-

lönböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan próbálnak az emberek 

kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos ez ne-

kik?  

El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is? 

 

Vallási közösség és vallási intézmény 

Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti 

erő(k) tiszteletének? Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat tarta-

nak szentnek egyes kultúrákban az emberek?  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és Ma-

gyarországon?  

 

A tudomány 

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és 

milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-e választ az általuk 

feltett kérdésekre? Milyen mélységben ismerhető meg a világ? 

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?  

 

A művészet 

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? 

Milyen eszközeik vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és a 

gondolataikat? Miért érdekel olyan sok embert az, amit mások előad-

nak vagy alkotnak? 

Bárkiből lehet művész? Hozzám melyik művészeti terület áll a leg-

közelebb és miért?  

Természetismeret: a 

Föld helye a Naprend-

szerben és a Világ-

egyetemben; Koperni-

kusz tudománytörténe-

ti jelentősége. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az Ószövet-

ségből; a görögök és 

rómaiak vallása; Az 

Újszövetség; Jézus 

története; a keresz-

ténység kialakulása és 

elterjedése: üldözött 

vallásból államvallás; 

a római katolikus egy-

ház felépítése, jellem-

zői. Az iszlám vallás 

megjelenése és alapve-

tő tanításai.  

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: képek és for-

mák a költészetben; az 

irodalmi művek szóbe-

li és írásbeli szöveg-

műfajainak jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, 

tudományos megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, világnézet. 

 



 

 

6. évfolyam 

Tematikai egység Test és lélek 
Órake-

ret6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítá-

sa és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A beteg és a 

fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak szellemi tulajdonságaim az évek során? Mi kell a 

lelkem és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az ember legfontosabb 

szellemi szükségletei? Miben térnek el egymástól a gyerek, a felnőtt 

és az idős ember szükségletei? Miben különbözik egy ember az ösz-

szes többi élőlénytől, és miben hasonlít rájuk? 

 

Fogyatékosság 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyaté-

kos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal élőknek, 

amelyekben ügyesebbek másoknál? Mi a különbség a fogyatékosság 

és a betegség között? Hogyan alakulhat ki ilyen állapot? Miben és 

hogyan akadályozza a fogyatékkal élő embereket állapotuk a hétköz-

napi tevékenységekben? Hogyan lehet elhárítani vagy csökkenteni 

ezeket az akadályokat? Hogyan lehet egy fogyatékkal élő gyereket 

támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak az ép gyerekek fogyatékkal 

élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű életet a fogyatékos emberek? 

 

Egy belső hang: a lelkiismeret 

Mi minden hat a döntéseinkre? Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a 

jelenlétét? Hogyan hat a tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk 

rá, és mi történik, amikor nem? 

Természetismeret: 

Kamaszkori változá-

sok: testkép, testalkat; 

az egészséges táplál-

kozás alapelvei; a ser-

dülő személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az önfej-

lesztés eszközei; ve-

szélyforrások különfé-

le élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, fejlő-

dés, egészség, betegség, fogyatékosság, befogadás, elfogadás, lelkiisme-

ret, szándék, döntés. 

 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet 
Órake-

ret8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megéreztetése, 

hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ember 

életében. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek se-

gíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásá-

ban. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Baráti kapcsolatok 

Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy 

őszinték vagyunk valakihez? Megengedhető-e a hazugság a barátok 

között? Csak szavakkal lehet hazudni vagy más módon is? Mit jelent 

a barátságban a másik tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a 

barátok? Mi az, amivel fájdalmat tudnak okozni egymásnak? Hogyan 

lehet bocsánatot kérni és megbocsátani? Van-e olyan vétség, ami 

megbocsáthatatlan? 

 

A kapcsolat ápolása 

Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a barát-

ságot? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

Ki iránt érezhetünk szeretetet? Milyen sajátosságai, fokozatai vannak 

a szeretetnek? Mi kell a szeretet kialakulásához és fenntartásához? 

Ki iránt érezzük a legerősebb szeretetet? Mi a kölcsönös szeretet 

záloga? Támaszthatunk-e feltételeket a szeretetért? 

Erősíti vagy csökkenti a szeretetet a távolság? 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a közlési szán-

déknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek használata; min-

dennapi kommunikáci-

ós szituációk gyakorlá-

sa.  

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció, 

jelértelmezés, jelalko-

tás; kép és szöveg. 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés néma-

játékos, szöveges és 

mozgásos tevékenység 

során; 

alkalmazkodás, érdek-

érvényesítés dinamikus 

változtatása a csopor-

tos tevékenységek so-

rán. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, megbo-

csátás, konfliktus.  

 

Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb ténye-

zők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének felis-

mertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány 

technikájának gyakorlati megismertetése.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan 

értékesek. Az osztályban felmerülő előítéletek és sztereotípiák kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz 

mennyire kötődöm, és miért? 

 

A mi csoportunk 

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? 

Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös tevé-

Magyar nyelv és iroda-

lom: közéleti kommuni-

káció (megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzá-

szólás, alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: kon-



 

 

kenységeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  

Egyenrangú-e mindenki a csoportban, vagy van-e valamilyen kü-

lönbség a tagok között?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom 

bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? Való-

ban különböznek-e a mi csoportunk tagjaitól? Ha igen, miben? 

Mi az oka annak, ha valakit vagy valamilyen csoportot idegennek 

érzünk? Mi mindenben különbözhet tőlünk egy idegen?   

Válhat-e baráttá, aki korábban idegen volt? Ha igen, milyen módon? 

Ha nem, miért nem? 

 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a cso-

portokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha 

nem sikerül?  

Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz a cso-

port többi tagjának?  

Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható és el nem fogadható 

módjai vannak a bűnhődésnek? Mitől függ, hogy helyre lehet-e 

hozni egy vétséget? 

Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? Ha 

igen, hogy oldható ez meg? Ha nem, miért nem? 

szenzus kialakításának 

képessége és eszköztá-

rának megismerése a 

dramatikus tevékenysé-

gek előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású cso-

portszerveződés drama-

tikus tevékenységek 

során. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általáno-

sítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános ismere-

tek. Példa értékű technikatörténeti ismeretelemek. Különböző technikai 

eszközök használatához kapcsolódó személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a környe-

zet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet károsítá-

sában vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a köztu-

lajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásai-

nak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak tudatosí-

tása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pon-

tok 

Az ökológiai lábnyom 

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Miért 

nem egyforma az emberek ökológiai lábnyoma a Föld minden részén? 

Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdekében? 

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a 

Természetismeret: a 

környezet és az em-

ber egysége. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a tömegkom-

munikáció legfőbb 



 

 

mai világ legfontosabb technikai eszközei? Hogyan hat ezek jelenléte 

az egyének és a közösségek életére? Mik az előnyeik, mik a hátrányaik 

és mik a veszélyeik? Lehet-e függővé válni egy technikai eszköztől?  

 

Enyém, tied, mienk 

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a 

magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és 

miként védhető meg a közös tulajdon? 

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? Mikor 

lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont magáncélra 

használni?  

 

A mozgóképek hatása 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen eszközök-

kel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? 

Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  

Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és a 

véleményemet?  

üzeneteinek dekódo-

lása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: környezet-

tudatosság. 

 

Vizuális kultúra: ter-

vezett és alakított 

környezet; vizuális 

kommunikáció,  

jelértelmezés, jelalko-

tás; kép és szöveg. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulaj-

don, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, reklám. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, 

hogy maga is felelős ezért.  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék,  elfogadja és értékeli a 

testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etni-

kai és kulturális különbségeket. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott véle-

ményalkotásra, illetve vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére.  

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek 

között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját 

kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésé-

nek és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól hasz-

nálható technikájával.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfo-

gadni a közösségi normákat.  

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturá-

lis, illetve vallási hagyományokat.  

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, 

képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten 

szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segít-

séget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környe-

zet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa 

a természetet.  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri 

magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.  



 

 

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására töreksze-

nek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világké-

pek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel köze-

lít ugyanahhoz a valósághoz.  

 

7–8. évfolyam 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül 

azoknak az élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel 

együtt fokozódik a felelősségük is önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a 

helyzet fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az 

önkéntesség, valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel 

összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a 

családi életre való nevelés általános céljainak megvalósításában.  

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb technikai 

eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a 

médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az 

állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség fejlesztésének is. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi 

csoportok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi 

igazságosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben 

gondolkodni. Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is 

felvetődhetnek a kirekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető 

témakörök. Az órai beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret szociális 

dimenziójának erősödését.  

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világkép és 

világnézet kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, de 

ezekben az években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel 

támogassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan 

elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő 

helyzetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz 

nagyon hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ebben a 

szakaszban a dilemmák már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, 

valamint az identitás különféle dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat részeként 

fontos szerepet kap az erkölcstan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga 

van saját identitáshoz, amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát 

tiszteletben kell tartani. 

Ugyancsak kiemelt szerep juthat e szakasz óráin az adott konkrét témákhoz kapcsolódó 

információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai 

gondolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint a 

disputa jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 



 

 

7. évfolyam 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órake-

ret6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakör-

ében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel kap-

csolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tudás és értelem 

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben 

vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon mi-

ért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és ho-

gyan?  

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem a 

tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen teljesít-

ményt érhet el valaki, vagy a tanulás és a gyakorlás szerepe a megha-

tározó? 

 

Érték és mérték 

Mi az, ami igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, 

amelyek mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? 

Előfordult-e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az érté-

kek egymással, és választanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és 

mit tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet 

felállítani az értékeim között? 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; megél-

hetés.  

 

Biológia-egészségtan: 

a serdülőkor érzelmi, 

szociális és pszicholó-

giai jellemzői; a sze-

mélyiség összetevői, 

értelmi képességek, 

érzelmi adottságok. 

 

Vizuális kultúra: ér-

zelmek, hangulatok 

kifejezése; látványok, 

jelenségek asszociatív 

megjelenítése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, te-

hetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órake-

ret8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselek-

vés iránti igény felkeltése, megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik cso-

porthoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem szabadnak 

magam? 

Biológia-egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 



 

 

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben 

különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és miben 

hasonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit 

kapok tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy rosz-

szul egy csoportban? Mit tehetek azért, hogy a csoportban, amely-

hez tartozom, mindenki jól érezze magát? 

 

Korlátozó közösség 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a cso-

port többi tagja?  Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, 

mint ahogy a többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? 

Meg tudja-e változtatni egy ember egy csoport nézeteit vagy visel-

kedését? 

megítélése és a kommu-

nikáció; 

családi és iskolai agresz-

szió, önzetlenség, al-

kalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, probléma feloldás; 

a kamasz helye a har-

monikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órake-

ret11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról szer-

zett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy 

napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok 

miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is együtt 

járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek számom-

ra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket köze-

lebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? Miben 

hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak lakói, és mi 

mindenben különböznek egymástól? 

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  

Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és 

más országban akarnak letelepedni? Be kell-e engedni egy gazda-

gabb országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből 

menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befoga-

dásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet ez? Va-

jon ugyanolyan jogok illetik-e meg a külföldről érkezőket, mint a 

befogadó ország polgárait?  

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak elő 

 Földrajz: éhezés és sze-

génység a világban; Eu-

rópa változó társadalma; 

az Európai Unió lényegé-

nek megértése; népes-

ségmozgások és mene-

kültáradat; a Kárpát-

medence népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és egyenlőt-

lenségek a társadalom-

ban; állampolgári jogok 

és kötelességek; 

a nyugati integráció kez-

detei; az Európai Unió 

létrejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; Magyarország 



 

 

Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű konflik-

tusok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az 

együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó emberek között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tagjá-

ra? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan alakul-

nak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem tartják 

be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik őket? A 

büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon lehet jóvá-

tenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? Milyen 

formában próbálnak egyes emberek mások által nem elérhető elő-

nyökhöz jutni? Meg lehet-e szüntetni a vesztegetést és a korrupci-

ót? Lehet-e a hála jele a hálapénz? Hibázik-e az, aki adja vagy az, 

aki kapja? Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a megelőzés? Mit 

tehet az egyén és a közösség a társadalmi normák általános ér-

vényre jutása érdekében? Meg lehet-e tartani azt az elvet, hogy ne 

tegyünk senkivel olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk megtör-

ténjen? 

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az interneten 

elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, amit szaba-

don letölthetünk onnan, és mi az, amit nem? Honnan lehet tudni, 

hogy mit véd a szerzői jog és mit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

Alaptörvénye; a magyar-

országi nemzetiségek és 

etnikai kisebbségek; a 

cigány (roma) népesség 

helyzete. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, vesztegetés, korrupció, hála-

pénz, büntetés, megelőzés, szerzői jog. 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egés-

zségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? 

Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről 

tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei 

közül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék 

elérni az életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? 

Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, értel-

Magyar nyelv és iroda-

lom: a sajtóműfajok 

alapvető jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: tudományos és 

technikai forradalom; a 



 

 

mesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a tanulás-

nak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi kapcsola-

toknak? Milyen foglalkozásokat tudok elképzelni magamnak? Mit 

tartok még fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszült-

séget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit gondolok 

ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon mindent érde-

mes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit egyszer sem? 

Amit sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem sza-

bad tennem a boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az internet-

ről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az új-

ságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? Mitől 

függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan 

kell tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jussunk? Tud-

juk-e mi magunk is alakítani a világot a médián keresztül?  

világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, médiaszö-

vegek, események 

önálló elemzése a vizu-

ális közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv alap-

jainak, működésének 

értelmezése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hi-

ányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, stressz, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

 

8. évfolyam 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órake-

ret7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakör-

ében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel kap-

csolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy mit 

gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen kapcsolat 

van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak között? Milyen 

kapcsolat van a szavak és a tettek között? 

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 

Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik?  

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az ösztö-

nök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy hatnak 

ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös késztetésein-

Magyar nyelv és iro-

dalom: a kommuniká-

ciós céloknak megfele-

lő szövegek írása; a 

nyelv állandósága és 

változása. 

 

Biológia-egészségtan: 

a serdülőkor érzelmi, 

szociális és pszicholó-

giai jellemzői;a szemé-

lyiség összetevői, ér-



 

 

ket?  

Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a 

negatív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni az érzelmeket?  

Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, ami 

akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, a ku-

darc és a válság? 

Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem? Elég-e az, ha csak 

magamért vagyok? 

 

 

telmi képességek, ér-

zelmi adottságok. 

 

Vizuális kultúra: ér-

zelmek, hangulatok 

kifejezése; látványok, 

jelenségek asszociatív 

megjelenítése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, te-

hetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órake-

ret11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásai vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez von-

zódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti vonzódá-

suk kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi minden 

lehet félreértések forrása? Mit szabad és mit nem szabad tenni abban 

az esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös?  

 

Együttjárás  

Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a 

boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti fele-

lősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást  

a szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerülhe-

tő el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan teremthető meg 

az intimitás a szexuális kapcsolatban?  

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a konfliktu-

soknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes fel-

oldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás már nem 

kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket egy szakítás során? 

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam 

lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember 

együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása 

Biológia- egészségtan: 

nemi jellegek, nemi 

hormonok; a menstruá-

ciós ciklus folyamata; 

másodlagos nemi jelle-

gek, lelki tulajdonsá-

gok; 

a fogamzásgátlás mód-

jai, következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen belü-

li élet mennyiségi és 

minőségi változásai, a 

szülés/születés főbb 

mozzanatai. 



 

 

érdekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy 

életet egyetlen ember mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? 

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy 

amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?  

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bán-

talmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az ál-

dozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyege-

tettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély fenyege-

ti? 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, há-

zasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális 

bántalmazás, áldozat, családon belüli erőszak. 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órake-

ret7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselek-

vés iránti igény felkeltése, megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a választásaim-

ban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy közösségben, és mi 

az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől kaphatok segítséget, 

ha döntenem kell? Kiknek és milyen szabályoknak kell mindenképp 

engedelmeskednem? Milyen előnyei és milyen veszélyei lehetnek 

az engedelmességnek? Van-e olyan helyzet, amikor nem kell vagy 

nem szabad engedelmeskednem?  

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény 

közötti választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a lelkiis-

meretem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? 

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

Biológia-egészségtan: 

szerepek a társadalom-

ban; 

mások megismerése, 

megítélése és a kommu-

nikáció; 

családi és iskolai agresz-

szió, önzetlenség, al-

kalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, probléma feloldás; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, irodalmi és művészeti 

ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állítások és értékelések 

megfogalmazásának gyakorlása, fejlesztése. A nagy világvallások leg-

fontosabb tanításainak megismertetése. A világértelmezések közötti 

párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény Vizuális kultúra: szemé-



 

 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések kö-

zött? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk eldön-

teni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? 

Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a lebomlásu-

kat? Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és a világné-

zet között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a juda-

izmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? 

Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? Miben hasonlíta-

nak ezek egymáshoz, és miben különböznek?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a 

hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások 

közös értékei? 

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó vallású 

embereknek, a keresztényeknek és más vallások követőinek, a hí-

vőknek és a nem hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi napja-

inkban? Vajon miért nem a régi vallások közül választanak maguk-

nak ezek követői?  

lyes véleményt kifejező 

vizuális megjelenítés 

adott témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák talál-

kozásai a Föld különféle 

térségeiben. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparan-

csolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi 

tanítás.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértés-

re és önmaga vizsgálatára.  

Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, ér-

zelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tette-

ire. 

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzelé-

seinek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit.  

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, 

és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszült-

séget.  

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti auto-

nóm döntéseket hozni.  

Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tarto-

zik a társaiért.  

Kialakultak benne az európai identitás csírái.  



 

 

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján 

igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakí-

tója lehessen a közösségi szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai elérésé-

ért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés 

szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes 

autonómiájának megőrzésére. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik 

meg, ami konfliktusok forrása lehet. 

 



 

 

Etika 

11. évfolyam 

Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok 

értelmének megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének 

megerősítésével felkészíti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés 

konfliktusainak kezelésére, tudatosítja döntéseik, cselekedeteik erkölcsi jelentőségét. 

Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, 

véleményük szabatos kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs kérdéseiben. A 

szellemi értékek iránti fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra nevel. Hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék embertársaik erkölcsi méltóságát, értékeljék és tiszteljék a 

sokszínűséget, felismerjék az élővilág gazdag változatosságának értékét, és képessé váljanak a 

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

együttműködésre társaikkal. 

Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nemzeti alaptantervben az erkölcsi 

neveléssel kapcsolatos általános célok megvalósulásához. Fontos szerepet vállal az önismeret 

és a társas kultúra fejlesztésében, hozzájárulhat a lelki egészség megőrzéséhez, közvetve 

pedig a gazdasági és pénzügyi, valamint a médiatudatosságra való neveléshez is. A tantárgy – 

önkifejezésre, kérdezésre, véleményalkotásra, érvelésre és párbeszédre épülő módszertana 

révén – erőteljes befolyáshoz juthat az anyanyelvi kommunikációs kompetencia 

fejlesztésében. A tanórák keretében feldolgozandó témák jól támogatják a szociális és 

állampolgári kompetencia fejlődését, ösztönöznek a másokért és a közösségért való 

felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfogalmazásának elvárása pedig 

elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését.  

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör 

feldolgozása során egységesen érvényesülnek, a következők:  

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

szóban és írásban.  

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

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

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

párbeszédben. 

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

elfogulatlanság igényének összeegyeztetése. 

– Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi 

dimenziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, alternatívák 

mérlegelése. 

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

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

és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük lehetőségeinek felismerése. 

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

magatartás tekintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti összefüggés 

felismerése. 

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

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



 

 

értékének tudatosítása. A tartós párkapcsolatok és a harmonikus családi élet kialakításához 

szükséges gondolkodásmód és attitűd fejlesztése. A másokkal való együttérzés, 

azonosulás képességének elmélyítése.  

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

az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt felelősség közötti 

összefüggés tudatosítása. 

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

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

tilalmának belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a globális egymásrautaltság 

feltételei között. A globális felelősség összefüggéseinek felismerése a hálózati 

társadalomban. A halállal való szembenézés képessége. 

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

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának tudatosítása. 

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

szabadsága közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására irányuló 

kezdeményezés és bírálat megbecsülése. Felkészülés a közéletben való felelős részvételre. 

– A korrupció társadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni és közösségi 

magatartásformák alkalmazásának készsége és képessége. 

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

gyakorlat hatása az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége.    

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

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

elutasító viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi csoportok közötti együttélés 

konfliktusainak méltányos kezelésére irányuló igény, illetve az ehhez szükséges attitűdök 

és ismeretek elmélyítése. 

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

reményt adó módszertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló idő 

függvényében, a témák feldolgozásának értékes formája lehet – a beszélgetés és a vita mellett 

– egy-egy projektfeladat megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében.  

 

Tematikai egység Alapvető etika 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

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

szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb 

részletei. A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások 

irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

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

Elmélet és gyakorlat.  

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

kialakulásában. 

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

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok termé-

szete, az egyén erkölcsi méltósága. 

A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések. A 

szenvedés kérdése. 

 

Filozófia: Az elérhető bol-

dogság. A szabad akarat és a 

rossz kérdései. Az értékte-

remtő ember és a hatalom. 

Szabadság, választás, fele-

lősség, szorongás. 

 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek: Pályakezdés, ál-

láskeresés. 

Munkaerő-piaci elvárások 

itthon és külföldön.  



 

 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és 

etikája. 

A szeretet erkölcsi jelentősége.  

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség elhárítha-

tatlansága. 

 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány, 

törvény.  

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások 

igazsága.  

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. Értékek rangsora. 

Értékrelativizmus és értékabszolutizmus. Értékek változása 

földrajzi és történelmi szempontból. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 

 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – 

felelősség másokért. 

Retrospektív és előremutató felelősség. Felelősség a jövő nem-

zedékekért. 

 

Az erények és a jó élet céljai  

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét 

és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint 

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

Önállóság és példakövetés. Magánérdek és közjó.  Az erények 

és a bűn megítélésének kulturális vonásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

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

jellem, önigazolás. 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok kiala-

kulásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi konfliktu-

sok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság történetével, 

helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos élethelyzetek, a sze-

génység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 



 

 

A kapcsolatok etikája 

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 

Szeretetkapcsolatok. Apai, anyai, gyermeki, testvéri, felebaráti és 

önszeretet. Párválasztás. Felelősség a társakért. Szexuáletika.  

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

gyermekek. A családi élet válságai. 

 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy kölcsö-

nös segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi köteles-

ség. 

 

Törvény és lelkiismeret  

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

lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. Felelősségünk 

magunkért és a világért. A cselekvés halaszthatatlansága. 

 

Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember 

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 

Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. Média-

etika. 

 

Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a 

hazáért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság 

(identitás) felépülése és torzulásai. 

 

Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, illetve 

a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi 

problémái. Előítéletek, sztereotípiák, esélykülönbségek.   

A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A ki-

rekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: A jóléti társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigány (roma) társa-

dalom története, helyze-

te és integrációjának 

folyamata. 

 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság 

által lakott, országhatá-

ron túli területek. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média társadalmi sze-

repe. 

Médiareprezentáció, 

valószerűség, hitelesség. 

Médiaetika, médiasza-

bályozás. 

 

Társadalmi, állampol-

gári ismeretek: Kulturá-

lis és etnikai kisebbsé-

gek hazánkban. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi 

helyzet. 

Szolidaritás és társadal-

mi felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

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

idegengyűlölet, antiszemitizmus, hátrányos megkülönböztetés, kisebb-

ség; igazságosság, előítélet, sztereotípia, kirekesztés, befogadás, sokszí-

nűség, szolidaritás, önkéntesség. 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

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

sadalom-földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű álla-

toknál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, jö-

vőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizá-

ció történetében. 



 

 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.  

A tudósok felelőssége. 

 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. 

Béranyaság. Terhességmegszakítás.  

Genetikailag módosított élőlények.  

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 

 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális hálóza-

tok korában.  

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és 

önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása.  

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: 

környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi egyen-

lőtlenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, népességrobbanás, 

tömeges migráció. 

 

 

Ökoetika 

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

amit más lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a szen-

vedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai sok-

féleség értéke, megóvásának és fenntartásának lehetősége. Az élet 

tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése. Az ember 

felelőssége egy több mint emberi világban. 

 

A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 

előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. Magánér-

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

visszaélés és korrupció a mindennapokban. Hogyan lehet a meg-

vesztegetést, a korrupciót megszüntetni? Lehet-e hála jele a hála-

pénz? Ki hibázik, aki adja, vagy aki kapja? A korrupció elleni fel-

lépés lehetőségei, az egyén és a közösség felelőssége.  

 

Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. A ma 

élők felelőssége. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: A tudományos-

technikai forradalom. Az 

emberiség az ezredfordu-

lón: a globális világ és 

problémái. 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai 

és ezek hatása hazánk 

fejlődésére. 

 

Földrajz: globális kihívá-

sok, migráció, mobilitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

környezet és fenntartha-

tóság. 

 

Filozófia: Az ökológiai 

válság etikai vonatkozá-

sa. Bioetikai állásfogla-

lások napjainkban. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-

megelőzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsoviniz-

mus, emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös öröksége, a 

jövő nemzedékek jogai. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

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

birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére.  

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 

mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti viták-

ban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve továbbfej-

lesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel.  

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, 

amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 





 

 

Angol nyelv 



 

 

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

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az 

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

és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek. 

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

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

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

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

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

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

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

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

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

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének az elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést 

átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, a korosztályok és a társadalmi csoportok között 

különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági 

szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának a szabályai is.  

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

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

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

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

forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén 

erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

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

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

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

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

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

stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat 

önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

 

Jelen helyi tanterv a Radnóti Miklós Gimnázium sajátosságainak megfelelően, az évek 

során gyűjtött tapasztalatok alapján készült, összhangban a NAT elveivel és a Közös Európai 



 

 

Referenciakeret által támasztott követelményekkel. A 2013/2014. tanévtől a nyelvi előkészítő 

évfolyamra (továbbiakban NYEK) vonatkozó törvényi változások miatt a nyolcosztályos 

képzés keretein belül tartott NYEK évfolyam felmenő rendszerben megszűnik, az csak a 

NYEK évfolyammal kiegészített négyévfolyamos gimnázium képzés keretein működik majd. 

Az átmeneti időszakra vonatkozóan a helyi tanterv nem tartalmaz külön kialakított tantervet, 

az ebben az időszakban a nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített nyolcosztályos 

képzésben részt vevő osztályok számára az évente aktuálisan kialakított, az adott nyelvi 

csoportra vonatkozó tanmenet fogja biztosítani a számukra legmegfelelőbb éves tantervet. 

A két eltérő képzési formának megfelelően a tanterv szerkezete a nyolcosztályos 

gimnáziumi képzésre, valamint a NYEK évfolyammal kiegészített négyosztályos gimnáziumi 

képzésre tagolódik az angol, mint első és második tanult idegen nyelv esetén is. Mindkét 

képzési forma esetén azonban azonos követelményeket támasztunk diákjainkkal szemben. A 

tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza.  

A nyolcosztályos képzés első 2 évében, és a négyosztályos képzés során a NYEK 

évfolyamot követő 2 évben emelt szintű oktatást kapnak diákjaink; a négyosztályos képzés 

utolsó két évét leszámítva pedig emelt óraszámú képzést biztosítunk, mely rendkívül jó alapot 

biztosít az ide járó diákok számára ahhoz, hogy tanulmányaik befejezéséig mindkét általuk 

tanult nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgát tehessenek. A kialakított helyi tanterv az 

alap szintű kerettantervre épül, az emelt szintű és óraszámú képzés során az ismeretanyag 

nagyobb fokú elmélyítését tűztük ki célul. 



 

 

Angol mint első idegen nyelv 

Nyolcosztályos képzés, 5–12. évfolyam 

A nyolcosztályos gimnázium a rendelkezésre álló nyolc tanév alatt kiváló lehetőséget 

teremt a tanulócsoportok haladási tempójának és terhelésének a csoport igényeivel való 

összehangolására. A szintre hozást is folyamatosan, az adott tanulócsoport szükségleteinek 

megfelelően lehet végezni. Mód van a haladási tempó szükség szerinti módosítására, 

differenciált kezelésére is azzal a feltétellel, hogy a képzési célok végül teljesülnek. 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 

nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, 

az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és 

kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében 

értelmezve kerültek be a kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-

ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulására, és 

fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 

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

hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, 

az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek 

sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta 

az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen 

elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az 

írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad 

alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a 

tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való 

segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási 

folyamatba. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 

minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 

személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

 

Óraterv: 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 5 5 4 4 4 4 4 4 

hetek száma 36 36 36 36 36 36 36 32 

éves óraszám 180 180 144 144 144 144 144 128 

KER szint A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ 

 



 

 

5. évfolyam 

A nyolcosztályos gimnáziumba általában egy év idegennyelv-tanulás után érkeznek a 

tanulók, mely időszak alatt gyakran másik idegen nyelvet tanulnak. Az új környezet, az új 

tanulócsoport, valamint a tanulók nyelvi készségei terén mutatkozó különbségek indokolttá 

tehetik egy átmeneti szakasz beiktatását. Ennek során különösen fontos a tanulók 

sikerélményhez juttatása, ami döntő lehet a nyelvtanulási motiváció kialakulásában és 

fenntartásában. Ez az átmeneti szakasz különösen fontos, ha a tanulók nyelvi előképzettsége, 

egyéni nyelvtanulói múltja nagyon eltérő. A játékos, kooperatív feladatok, a 

tevékenységalapú megközelítés, egymás tanítása, szükség szerint a kivárás sokat segíthet. A 

toleráns, biztonságos környezet megteremtése kedvezően hat a tanulók kockázatvállalási 

készségére, ami a nyelvtanulás sikerének egyik kulcsa. 

Az 5. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás célja az, hogy a tanulók változatlanul kedvet 

érezzenek a nyelvtanulásra, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozásban, valamint 

fennmaradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak 

maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására. 

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak. 

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanuló a fejlettségi szintjének megfelelő, 

változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsa el az idegen 

nyelvet, és a feldolgozásra kerülő témakörök megfeleljenek a tanulók érdeklődésének, 

igényeinek és szükségleteinek. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési 

szakaszban, de bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése 

alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek 

összhangban állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A 

„Témakörök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a 

területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében zajló 

– tanulás. 

Az 5. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra 

is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv 

szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt. 

Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély 

mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe 

van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások 

esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. 

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az 

anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen 

nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze. 

 



 

 

Éves óraszám: 180/év, 5 óra/hét 

 

Témakör óraszám 

1. Iskola 20 

2. Emberek 20 

3. Szabadidő 20 

4. Lakóhelyünk 20 

5. Ételek 20 

6. Ünnepek 21 

7. Nyaralás 21 

8. Utazás 21 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, ha-

zám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakor-

lása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készí-

tése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

17 

Összesen: 180 

 

Témakörök az 5. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, sze-

retet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöl-

tésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 



 

 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: hétköznapok, ünnepek. 

Nyaralás 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

 

 

Utazás 

Közlekedési eszközök. 

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

hazai táj, a világörökség elemei. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szöve-

gek megértése,  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel tá-

mogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egysze-

rű tanári utasítások megértése; 

 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott cél-

nyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a 

közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, követ-

keztetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszű-

rése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosz-

tálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező 

személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tu-

dás 

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  



 

 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel 

és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyel-

vi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólí-

tásokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a 

tanult témákról. A megismert versek, mondókák felidézé-

se. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd 

előadása társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő 

leírás adása saját magáról és a környezetében előforduló 

tárgyakról, élőlényekről, eseményekről;   

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-



 

 

céljai merése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfele-

lő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus ké-

peslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adat-

lap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

Kommunikációs eszközök A1 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 



 

 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is…I/Can I?  Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice 

to meet you.  

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very 

well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. That’s all right. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? Is it OK if I …? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong. 

That’s right. 

No way! Are you kidding? Are you 

sure? 

 

Tetszés, nem tetszés Do you like snakes? 

Yuk! Yummy. 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

Akarat, kívánság Do you want a sandwich? I want an ice-cream, 

please. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

 

It’s…/ That’s…/  

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

? 

Yes, I am. 

 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás  

 

  

. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 



 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

 

 

Fogalomkörök A1 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség ’be’ I am happy. 

  Present Progressive What are you doing? 

  Present Simple How old are you? 

How do you feel? 

Do you like …? What is 

it like? 

  Imperative Go and see! 

  ’-ing’ form I like swimming. 

  Verb ’have got’ I have got a/an…  I 

do/play … 

 

 Múltidejűség ’be’ was / were There was a man. He 

was crazy. 

  Past Simple 

Regular & irregular 

verbs 

He picked up the cub and 

took him to the vet. 

 Jövőidejűség ’going to’ Alice is going to play in 

Wonderland. 

Birtoklás kifejezése  ’have got’ 

’have got’ in 

questions 

I have got coins and 

badges. 

Have you got a …? Yes/ 

No. 

 

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

our, their dog  

This is Lisa. Her bike is 

red. 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Lisa’s friends are great. 



 

 

Térbeli viszonyok Irányok, helymegha-

tározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, 

on the right, in, on, 

under, opposite, next to, 

between, … 

There is/there are … 

This is/these are … 

How many …  can you 

see? 

There is a … in/on/near 

the … 

  Directions Turn left. Turn right. 

Időbeli viszonyok Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

It’s eight.  

 

 Gyakoriság How often? I often play computer 

games. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and 

plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

30 

 

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

How many toys have you 

got? 

How much food have you 

got? 

  How much?  Some, 

any 

Is there any bread? 

Are there any eggs? 

Minőségi viszonyok  Question forms 

 

 

Comparatives & 

superlatives 

What do/don’t  you like? 

Is it good/bad for you? 

 

He is faster than me. 

He is the fastest runner. 

Modalitás  Can (ability) 

 

Must / mustn’t 

I can swim. 

I can use a computer. 

You must wear a helmet. 

You mustn’t eat a lot. 

Logikai viszonyok  Linking words 

And , but, or 

 

Why? Because 

A like apples but not 

oranges. 

 

 

Why do you eat apples. 

Because I like them. 



 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils 

in the bag. 

Have you got any 

sisters? 

I haven’t got any 

matchboxes. 

There’s some water in 

the vase. 

There isn’t any juice in 

my glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

 

6. évfolyam 

A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben 

attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá 

válás útján. 

A 6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 



 

 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el 

az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 

bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” 

táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 

megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

A 6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra 

is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv 

szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt. 

Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély 

mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe 

van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások 

esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az 

anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen 

nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A1+ szintet. 

Éves óraszám: 180/év, 5 óra/hét 

 

Témakör óraszám 

1. Az én világom / Otthon 20 

2. Fantázia és valóság 20 

3. A városban 20 

4. Tudomány és technika 20 

5. Ember és természet 20 

6. Szabadidő 21 

7. Egészség, betegség 21 

8. Szórakozás 21 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, ha-

zám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Összesen: 180 

 

Témakörök a 6. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Otthon  Természetismeret: lakóhelyi környezet. 



 

 

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, műalko-

tások. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak.  

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: falvak és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat és növényvilág. 

Természetismeret: környezeti rendszerek álla-

pota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Matematika: diagramok készítése, értelmezé-

se, táblázatok olvasása. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Természetismeret: Élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények. A Föld szépsége, egyedisége - a 

Kárpát-medence és hazánk nagy tájai, növény-

takarója és élővilága. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöl-

tésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal  

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szöve-

gek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű 

szövegek alkotása.  

A temati-  



 

 

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, néhány 

rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése;. 

A fejlesztés tartalma 

 A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális ele-

mekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tarta-

lomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának meg-

felelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség 

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosz-

tálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező 

személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes 

tudás 

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök al-

kalmazásával.  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz 

közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, kö-

szönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, 

különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játé-

kokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert 

szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 



 

 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtés-

sel, intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös 

plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert sza-

vak, rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdek-

lő témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megvál-

toztatása, átírása. 



 

 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adat-

lap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

Kommunikációs eszközök A1+ 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice 

to meet you.  

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very 

well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon. 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never 

mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

 

Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 



 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? Is it OK if I …? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong. 

That’s right. 

No way. Are you kidding? Are you 

sure? 

 

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK. 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

Yuk! / Yummy! 

He looks nice. 

Akarat, kívánság Would you like a biscuit? 

Why don’t you …? 

I’d like an ice-cream, 

please. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

How can I get to …? Can you tell me 

where …? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

Go along …  

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? 

Am I right? 

I have no idea. 

Sure. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

Could you …? May I …?  Might I …? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Do you want to go to the cinema? 

Would you like to go …? 

How about going …? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Would you like to have a sandwich? 

Can I get you a sandwich? 

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

 

 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 



 

 

 

 

Fogalomkörök A1+ 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I 

don’t drink milk. 

  Present Progressive 

Present Passive 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

It is called an apple. 

  Present Perfect 

Simple 

I have got a present. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

Past Progressive  

’used to’ 

Could 

Past Passive 

And then she kissed me. 

Why didn’t you come 

yesterday? 

What were you doing 

yesterday afternoon? 

I used to like chocolate 

when I was younger. 

I could swim when I was 

four. 

It was closed after two 

years. 

 Jövőidejűség Going to 

Will 

Offers 

Infinitive 

Present Progressive 

What are you going to do 

on Saturday? 

It will rain in the afternoon. 

Shall I get you something to 

drink? 

We are to go home early 

today. 

I am meeting my friend at 

the cinema tonight. 

Birtoklás kifejezése  Present forms of 

have 

I have five friends at 

school. 

 

  Possessive 

Pronouns. 

My, your, his/her/its, our, 

their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, helymegha-

tározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Prepositions of 

movement 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, 

… 

Up, down, back &  forth, 

along, towards, away 



 

 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

How long? Since 

when? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight. It’s quarter to 

eight. 

For two years. Since 

Monday. 

So far, ever, never, before 

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and 

plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 

1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

 

Some, any, no 

Every, each 

Too much, enough, 

lots of, loads of 

All, both, neither, 

none 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of / little 

money. 

I’ve got no money. 

Everbody has got a phone. 

We’ve got loads of CDs. 

Neither boy has got a smart 

phone. 

Minőségi viszo-

nyok 

 Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour 

is it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 



 

 

Logikai viszonyok  Linking words 

Must / mustn’t 

Have to, should 

Zero Conditional 

Conditional Type 1 

One / ones 

Relative pronouns: 

who, which, that 

So, neither 

And/or/but/because 

You must visit me soon. 

You have to keep the rules. 

If it rains, it pours. 

If you call him, he will 

answer. 

Mine is the best phone in 

the class. 

I don’t know who to call. 

I like chocolate. So do I. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any 

matchboxes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, 

nobody, everybody 

 

7. évfolyam 

A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1+ szintű nyelvtudással lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) 

megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” 

nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi 

keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos 

feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak 

azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. 

Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a 

beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának 

szolgálatába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A 

feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt 

összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak 

nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az 

önálló nyelvtanulóvá válás útján. 



 

 

Éves óraszám: 144/év, 4 óra/hét 

 

Témakörök a 7. évfolyam számára 

 

 

Témakörök a 7. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, 

Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

 

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

táj, a világörökség elemei. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Testnevelés és sport: sportágak. 

 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Témakör óraszám 

1. Barátok 16 

2. Utazás 16 

3. A szabadidő hasznos eltöltése  16 

4. Fantázia és valóság 16 

5. Modern kommunikáció 16 

6. Környezetünk védelme 16 

7. Modern világunk 17 

8. Múltunk és jövőnk 17 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ün-

nepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek meg-

felelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projekt-

munkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 



 

 

Közös időtöltés barátokkal.,   

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

 

Informatika: Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi 

oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a minden-

napokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hírközlés, a média és a nyilvánosság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az állatvi-

lágban. 

 

Informatika: az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat és növényvilág. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek álla-

pota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, fenntarthatóság, 

védett hazai és nemzetközi természeti értékek pél-

dái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, 

egészséges életmód. 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális problémák. 

 

Hon- és népismeret: az én világom, találkozás a 

múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok, környezettudatosság, 

környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció: 

szakmák, foglalkozások 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások meg-



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

értése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára;  

 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása 

a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemu-

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban kom-

munikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel. 

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

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfo-

galmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, be-

szélgetésben.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszó-

lítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló 

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 



 

 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekap-

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemu-

tatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

Fejlesztési egység 
Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

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

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok 

írása; mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának 

megfelelő témájú szövegek alkotása. 



 

 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbe-

jegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartal-

makkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap 

írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

 

Kommunikációs eszközök A2 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy Can I speak to George, please? Yes, just a minute, please. 



 

 

kérése Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

 

How come? 

Is he? 

Remény What are you hoping for? I am looking forward to… 



 

 

What are you looking forward to? I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

friend 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I like it very much. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

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

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

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

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

ble. 

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

day? 

I’m planning to do so.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: Are you all right? Yes, I am. 



 

 

 When are the guests coming? At 6 p.m. 

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

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

 

Question tags 

Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

You said the castle, didn’t 

you? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 



 

 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök A2 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Stative verbs I know you well. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Present Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Perfect 

Continuous 

We have been working on this 

project for weeks. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. 

 Why didn’t you come 

yesterday? 

 

  ’Used to’ I used to love animals. 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

  Past Perfect 

Continuous 

By the time the police arrived, 

the burglar had disappeared. 

  Past Simple Passive The new bridge was opened to 

traffic yesterday. 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 



 

 

  Future with will When will you be fourteen? 

 

  Future Passive I will be gone by five. 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

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

dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

  Relative pronouns John is the boy whose father is 

a doctor. 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location, 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

  Relative adverbs This is the place where I was 

born. 

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, every 

day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

I have already read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the room.  

  Time clauses 

When, while, as soon 

as 

As we were walking home, we 

saw an accident.  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 



 

 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

  Quantifiers 

all, both, none, neither, 

every, each 

 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

All my classmates went to the 

party. 

Both Mark and Steve had 

tickets for the match. 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

 It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

  So, neither, too, either 

Relative pronouns 

(who, which, that) 

I went skiing. So did I. 

There is the girl who I invited 

to the party. 

Modalitás Képesség, 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

Can you understand sign 

language? 

Can I use your mobile? 

  Could, was able to At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should do more exercise. 

 Kötelezettség Must 

Have to (Past) 

I must leave now. 

Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t use your mobile in 

class.. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 



 

 

    

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség Conditional Type 1 

 

Conditional Type 2 

If you tell Bill your secret, 

everybody will find out. 

If I lived with my parents, I 

would save more money. 

  Wishes I wish I had more free time. 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

Time adverbials 

(when, before, after, 

by the time 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

 

I got on the stage before 

anybody else.  

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

- statements 

- commands 

- requests 

- questions 

 

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

He asked me to help him. 

Do you know where he lives? 

 Igenevek Full / Bare infinitive 

 

Gerund 

I want to help you. 

Let me help you. 

Seein is believing. 

 

8. évfolyam 

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

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 



 

 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás 

területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén 

további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, 

valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

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

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

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

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

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

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, 

amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása 

lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék 

nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A2+ szintet. 

Éves óraszám: 144/év, 4 óra/hét 

 

Témakörök a 8. évfolyam számára  

 

Témakör óraszám 

1. A mi világunk 16 

2. Utazás 16 

3. Csapatszellem 16 

4. Adrenalin-függők 16 

5. Emberek 16 

6. Modern világunk 16 

7. A színek világa 17 

8. A fogyasztói társadalom 17 



 

 

 

Témakörök a 8. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és kultú-

ra eredményei a világban. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, 

Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

 

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

táj, a világörökség elemei. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia.  

Biológia-egészségtan: az ember megismerése és 

egészsége. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, sportver-

senyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és kultú-

ra eredményei a világban. 

Öltözködés 

Ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

A divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ün-

nepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek be-

gyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projekt-

munkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 



 

 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában 

és a nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és cukrok 

szerepe. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi munka-

megosztás. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, ér-

telmezése, táblázatok olvasása. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert téma-

körökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a meg-

értést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb al-

kalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével.  

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

nyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemu-

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.  

Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel és válaszol 

meg. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő felada-

tokban számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszámítható, min-

dennapi helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, 

hogy megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő 

kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 



 

 

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

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szál-

lás, étkezés, vásárlás, bank). 

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

se, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés kifejezése, érdeklődés mások vélemé-

nye iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések 

kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normá-

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemu-

tatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művé-

szeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló.  

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

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



 

 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

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

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

 

Kommunikációs eszközök A2+ 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 



 

 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully,  

Yours sincerely 

Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 

What a shame! 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 



 

 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Were you surprised to hear the 

news? 

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

friend 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

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

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 



 

 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

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

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

bad/terrible. 

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

day? 

I’m planning to do so.  

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise.  

Mind your own business. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 

they can come any earlier. I suppose 

he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 

Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember where you left it? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I 

put my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 



 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Reklamálás It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? Sorry, 

I couldn’t catch it. 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 

all... 



 

 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 

 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, 

… 

 

 

Fogalomkörök A2+ 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

Colin emjoys cooking and 

cooks every day. 

  Present Continuous 

 

He is making chicken with 

mushrooms every day. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Perfect 

Continuous 

I have been learning English 

for 4 years. 

  Present Simple 

Passive 

 

Present Simple 

Passive with two 

objects 

The school is renovated as it is 

very old. 

Albert is given an activity gift 

by his parents for every 

birthday. 

  Present Perfect 

Passive 

Our car has just been repaired. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me.  

Why didn’t you come 

yesterday? 

  Past Continuous 

 

Past Continuous & 

Past Simple 

What were you doing at five 

yesterday?  

We were boarding the ship 

when we saw Ted. 

  Past Simple Passive When was this book written? 

  Past Perfect The passengers boarded the 

train after they had showed 

their tickets. 

  Past Perfect 

Continuous 

By the time the train arrived at 

the station, we had been 

waiting for 45 minutes. 



 

 

 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

  Future Simple Passive When will it be done? 

  Future Perfect Simple Call me at seven. I will have 

arrived by then. 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

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

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

  Relative clauses 

Defining,  

Non-defining 

What’s the name of the singer 

who used to sing for Queen? 

This hotel, where we stayed 

lots of times, is really fantastic. 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

    

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, every 

day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now 

Yesterday, last week, two years 

ago 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

How long (Present 

Perfect Simple, 

Continuous) 

I havealready read it. He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

We haven’t met yet, I suppose. 

I have been sitting here for 

hours. 



 

 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

  Quantifiers 

all, both, none, 

neither, every, each, 

little, few, much, 

many, a lot 

 

all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

There is very little coffee left 

and a few sandwiches. 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

With long adjectives 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

 

THe flight was longer than I 

expected..  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you? 

  Could,  

was able to 

 

Manage to 

At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

How did you manage to come 

in? 

 Tanácsadás You should/shouldn’t 

I’d rather you... 

You’d better ... 

You should ask her. 

I’d rather you left now. 

You’d better do your job. 

 Kötelezettség Have to (Past) 

Must, need to 

Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t 

Can’t 

You mustn’t smoke here. 

You can’t smoke in the 

hospital. 



 

 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség Conditional Type 1. 

Conditional Type 2. 

 

Conditional Type 3 

We’ll stay at home if it rains. 

We would stay at home if it 

began to rain. 

We would have stayed at home, 

if it had begun to rain. 

 Célhatározás Purpose We help you so that you can 

pass this exam. 

The fans of the two teams were 

separated so as not to create 

trouble. 

 Eredmény Result The beach was so crowded that 

we couldn’t sit down. 

 Megengedő Concession Although Ben was ill, he went 

to the match. 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

Relative pronouns 

 

 

One, ones 

Substitute do 

 

Linking words 

Although, even 

though, so that, such 

that, so as to, so as not 

to, in spite of, despite, 

in order to 

A, an, the 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

The girl who lives next door 

bought a car. The book I gave 

you… 

Which one would you like? 

He asked me to help him, and I 

did. 

 

Although we tried hard, we 

could not with the match. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 



 

 

  Reported speech with 

past reporting verb 

- statements 

- commands 

 

- requests 

- questions 

 

 

Lilian said that she had to buy 

some new makeup. 

The police officer ordered me 

to stop. 

Alan asked me not to sit down. 

The detective wondered where 

Jack was goimg. 

Műveltetés  Causative with 

 have & get 

Judy usually has her car 

washed at the petrol station. 

Did you get your teeth 

checked? 

 

9. évfolyam 

A 9. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő 

világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan 

éljenek. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók 

életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. 

Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget 

nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás során az eligazodásban és 

a boldogulásban. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 9. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

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

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

differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul 

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

végére a B2-es szintre. 

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

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

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

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.  

Éves óraszám: 144  (4 óra/hét) 

 

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 26 

2. A munka világa 26 



 

 

 

Témakörök a 9. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, toleran-

cia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előí-

télet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, köte-

lességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: pályaorientáció és munka. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszer-

vezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Közlekedési ismeretek, közle-

kedésbiztonság, fenntartható-

ság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet föld-

rajzi alapjai, nyelvek és vallá-

sok, egyes meghatározó jelle-

gű országok turisztikai jellem-

zői 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a mun-

kában. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

3. Utazás, turizmus 26 

4. Tudomány és technika 26 

5. Szabadidő, művelődés 26 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakor-

lása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Összesen: 144 



 

 

információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkal-

mazó média, az elterjedt info-

kommunikációs eszközök 

előnyei és kockázatai, a neti-

kett alapjai, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható 

eszközeik 

Szabadidő, művelődés,  

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: 

rövid epikai, lírai, drámai mű-

vek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, mé-

diatudatosság. 

Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre készte-

tés, befogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák mítoszai, 

mondái. 

Vizuális kultúra: művészi al-

kotások leírása, értelmezése. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban 

előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordu-

latokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek 

és közlések lényegét. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részle-

teiben is megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 

számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők vi-

lágosan megfogalmazott érveit több beszélő 

esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- 

és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha vi-

szonylag lassan és érthetően beszélnek.   

A fejlesztés tartalma  

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

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformá-

ciók megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   



 

 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többsé-

gének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

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

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasí-

tások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok 

során kommunikál az iskolával, otthonnal és szabad-

idővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyze-

tekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél isme-

rős témákról. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár vá-

ratlan helyzetében is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdek-

lődési körébe tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a 

kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi utazás során. 



 

 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semle-

ges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélé-

sek, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más embe-

rekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörök-

ben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontosság-

gal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gon-

dolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 



 

 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rap-

szövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kis-

mértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is.  

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szö-

vegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

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

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét informá-

ciókra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alap-

ján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomások-

ról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezé-

se. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 



 

 

ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 

létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különál-

ló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással.  

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szó-

kincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyúj-

tó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazo-

lás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegy-

zetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1 fej-

lesztési ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köz-

nyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindenna-

pi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regisz-

terhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkeze-



 

 

tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 

érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa meg-

felelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáci-

ókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szö-

vegeket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbe-

li megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és külön-

böző stílusjegyek. 

 

 

Kommunikációs eszközök B1 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 



 

 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

friend 



 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

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

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

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

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

ble. 

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

day? 

I’m planning to do so.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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



 

 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 



 

 

Párbeszéd struktu-

rálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök B1 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

  Future with will When will you be fourteen? 

 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 



 

 

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

dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location, 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

    

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

I have already read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the room.  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 



 

 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

 It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 



 

 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

10. évfolyam 

A 10. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük 

lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan 

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

jutniuk az európai hatfokú skála harmadik és negyedik szintjei közé, azaz egy B1 + 

tudásszintre. Ez megfelelő alapul szolgál ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson 

a gimnáziumi tanulmányok végén a B2+ szintre. 

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

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

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

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.  

Éves óraszám: 144  (4 óra/hét) 

 

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 39 



 

 

 

Témakörök a 10. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

 

Etika: társas kapcsolatok, előí-

télet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, köte-

lességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: pályaorientáció és munka. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszer-

vezése. 

Turisztikai célpontok. 

Közlekedési ismeretek, közle-

kedésbiztonság, fenntartható-

ság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: család és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a jö-

vedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel rezsi, zsebpénz 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: egészség, balesetek meg-

2.  A munka világa 13 

3. Utazás, turizmus 13 

4. Gazdaság és pénzügyek 13 

5. Életmód 13 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 39 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakor-

lása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Összesen: 144 



 

 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, 

a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápo-

lás). 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 

gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

 

előzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testré-

szek, egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogya-

tékkal élők, betegségmegelő-

zés, elsősegély. 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Informatika: e-könyvek, mé-

diatudatosság 

Vizuális kultúra: művészi al-

kotások leírása, értelmezése 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szól-

nak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvé-

telek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid 

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 



 

 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán mó-

don. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdek-

lődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommuni-

kációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő al-

kalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepe-

tés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycse-

re.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszé-

léséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelv-

használat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasí-

tások, interjúk, viták. 

 

 



 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más embe-

rekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörök-

ben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontos-

sággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gon-

dolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rap-

szövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kis-

mértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szö-



 

 

vegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

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

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét informá-

ciókra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alap-

ján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomások-

ról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezé-

se. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 

létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különál-

ló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással.  

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szó-

kincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 



 

 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyúj-

tó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazo-

lás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegy-

zetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1+ fej-

lesztési ciklus végén 

B1+ nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köz-

nyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindenna-

pi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regisz-

terhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkeze-

tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 

érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa meg-

felelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáci-

ókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szö-

vegeket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbe-

li megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és külön-

böző stílusjegyek. 

 

 

Kommunikációs eszközök B1+ 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 



 

 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully,  

Yours sincerely 

Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 

What a shame! 



 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Were you surprised to hear the 

news? 

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

friend 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

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

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  



 

 

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

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

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

bad/terrible. 

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

day? 

I’m planning to do so.  

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise.  

Mind your own business. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 

they can come any earlier. I suppose 

he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 



 

 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 

Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember where you left it? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I 

put my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Reklamálás It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 



 

 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? Sorry, 

I couldn’t catch it. 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 

all... 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 

 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, 

… 

 

 

Fogalomkörök B1+ 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Perfect 

Continuous 

I have been learning English 

for 4 years. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

  Present Perfect 

Passive 

Our car has just been repaired. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 



 

 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

  Past Simple Passive When was this book written? 

 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

  Future Simple Passive When will it be done? 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

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

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

    

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now 

Yesterday, last week, two years 

ago 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

How long (Present 

Perfect Simple, 

Continuous) 

I havealready read it. He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

We haven’t met yet, I suppose. 

I have been sitting here for 

hours. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls 

Children, people, men, 

women… 



 

 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to 

 

Manage to 

At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

How did you manage to come 

in? 

  Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

    

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words And/or/but/because 



 

 

 Feltételesség Conditional I. 

Conditional II. 

We’ll stay at home if it rains. 

We would stay at home if it 

began to rain. 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

Relative pronouns 

 

one, ones 

Substitute do 

A, an, the 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

The girl who lives next door 

bought a car. The book I gave 

you… 

Which one would you like? 

He asked me to help him, and I 

did. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

  Reported speech with 

past reporting verb 

She said I was handsome. 

I asked him if we had met 

before. 

 

11. évfolyam 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden 

egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek 

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

ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 11. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. 

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

Éves óraszám: 144 (4 óra/hét) 

 



 

 

 

Témakörök a 11. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, toleran-

cia. Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előí-

télet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés, szegények és 

gazdagok. 

 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a 

ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehe-

tőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - 

Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: fenntarthatóság, környe-

zettudatosság otthon és a la-

kókörnyezetben, víz és ener-

gia- takarékosság, újrahaszno-

sítás 

Földrajz: településtípusok; 

globális problémák, életminő-

ségek különbségei; a Föld 

mozgása, az időjárás tényezői, 

a Föld szépsége, egyedisége 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, köte-

lességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: pályaorientáció és munka. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a mun-

kában. 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkal-

mazó média, az elterjedt info-

kommunikációs eszközök 

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 39 

2.  Környezet 26 

3. Munka 13 

4. Tudomány és technika 39 

5. Gazdaság 13 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyé-

ni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 



 

 

előnyei és kockázatai, a neti-

kett alapjai, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható 

eszközeik 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló már megért lényeges információ-

kat, amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, 

mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió 

és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy 

érdeklődési körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi 

életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális be-

szédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a 

mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során 

előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők 

közötti társalgást.  

A fejlesztés tartalma  
A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kap-

csolatos előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, be-

szélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szö-

vegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal 

kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyel-

vűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
B1+, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan hely-

zetben, amely külföldi utazás során adódik; 



 

 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű 

vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy 

mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. csa-

lád, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcso-

latos témák széles körében folyékonyan, helyesen és 

hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, 

valamint az érzelmek különböző fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás 

során előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelen-

tőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése.  

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-

mazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegíté-

se. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 



 

 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita, 

szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű 

mondatokkal élményeit, álmait, reményeit, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véle-

ményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, 

és véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett 

leírást és bemutatást adni, előadást tartani érdeklődé-

si köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó témák 

széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és pél-

dákkal, érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mond-

jon, valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett 

hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre elkészí-

tett szövegtől. 

A fejlesztés tartalma  

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.  

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és ki-

javítása körülírással és átfogalmazással. 



 

 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták 

és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven 

megírt, tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó 

szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és 

kívánságok leírását. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, meg-

találja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változ-

tatja a különböző szövegeknek és céloknak megfele-

lően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti az 

író álláspontját, nézőpontját. 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és fi-

gyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegek-

nek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meg-

határozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók 

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

prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyomá-

nyos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, 

internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal 



 

 

kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, 

beszámolók, elbeszélő szövegek modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöve-

get alkotni ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó 

témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni ér-

deklődési körével és tanulmányaival kapcsolatos 

számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont té-

mákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák ma-

gyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthe-

tő közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő fel-

jegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentősé-

gének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatí-

vák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó in-

formációk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.  

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stí-

luselemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

 



 

 

 

Kommunikációs eszközök B2 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how about 

you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 

Megszólítás személyes és 

hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás személyes és 

hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward 

to hearing from you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 



 

 

Érdeklődés mások hogyléte 

felől és arra reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

 

 

What’s the matter? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I’m suffering from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your 

help. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming 

late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! / Fantastic. / Terrific. 

I’m so glad / very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 

 

 

Do you regret going to live in 

the country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are difficult 

for her. 

If only I hadn’t changed my flat. 

I don’t regret it. 



 

 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking for-

ward? 

What are your hopes for the 

new year? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to join 

us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look 

worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might 

happen? 

I’m worried about the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with 

your exam results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, vélemény-

nyilvánítás és arra reagálás 

What do you think? 

What do you think of it?  

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was right. 

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it 

like that. 

I don’t think it’s my fault. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

I wonder why they are so re-

luctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She must 

be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the 

news? 

That’s good / not bad / terrible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 



 

 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at 

home? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, közömbös-

ség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s used for 

cooking. 

The girl with the blue umbrella 

over there is my sister. 

The bag lying on the floor isn’t 

yours, is it? 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled along the 

arm of the crane and carefully 

put a safety harness on the girl. 

Információkérés, -adás 

 

When will the plane leave? 

How long does it take to get 

there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 minutes. 

 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come 

any earlier. I suppose we’ll 

arrive a bit late. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

She was crying because she’d 

been reading a very sad book. 

Well, simply because she hadn’t 

read my email in time. 

He didn’t give way; this is how 

it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to 

…? 

We took a taxi so as not to 

arrive late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip safer. 

Take the first street on the left. 

Emlékezés, nem emlékezés Do you remember meeting 

her? 

 

Did you remember to lock the 

door? 

I can’t remember when we first 

met. 

I’ve forgotten to lock it. 



 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Jane, could you do me a great 

favour? 

Could you lend me your bike 

for tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the washing up for you if 

you like. 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we take a taxi to 

the station? 

Let’s go to the beach tomor-

row. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should 

do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say they were 

to arrive? 

Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

Listen, I have a little problem. 

I’ll tell you what; I’ve just had 

an idea. 

The first thing I would suggest 

is… Then we could… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Befejezési szándék jelzése 

 

 

A partner mondanivalójának 

követése 

Can I join in? 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I was 

going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you. 



 

 

Saját szöveg strukturálása Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Talking of films, I would… 

But there’s also another thing… 

Going back to the subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

 

Fogalomkörök B2 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

Doctors don’t agree how we 

can reduce our levels of stress. 

I’m not feeling well today. 

I’ve read at least three books 

so far this month. 

Have you ever had an 

operation? 

I haven’t been sleeping well 

recently. 

Múltidejűség past simple 

 

past continuous 

 

past perfect 

She was ill, but she didn’t see 

a doctor. 

What were you and Sarah 

talking about?  

She said the flight had been 

fine until the plane hit some 

turbulence. 

Jövőidejűség going to  

 

future simple 

future continuous 

future perfect 

Look at those clouds, it’s 

going to rain. 

I don’t think he’ll do it. 

This time next week I’ll be 

lying on the beach. 

I’ll have finished the article by 

Friday, so I’ll email it to you 

then. 

Műveltetés have/get sg done I’m getting my car washed this 

afternoon. 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Have, possessive adj. 

possesive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

She’s had her car for two 

years.. 

mine, yours, etc. 

the doctor’s prescription 

the bumper of the car 

Whose seat is this? 

Who does this ticket belong 

to? 



 

 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

geographical location 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, in front of, 

behind, inside, outside, above, 

at the top/ bottom, along the 

river, through the forest, past 

the church, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

 

 

Gyakoriság 

 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

 

when? what time? 

how long? 

 

while 

already, yet, just, so far, 

recently, lately, etc. 

always, often, sometimes, 

never, once a week, 

occasionally, etc. 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four 

hours. 

She was watching TV while 

we were working. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 plurals, countables, 

uncountables, 

numbers, pronouns, 

etc. 

traffic, furniture, clothes, 

news, information, luggage, 

etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi viszo-

nyok 

 comparative sentences 

(short, long 

adjectives) 

irregular adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

She’s better at maths than 

physics. 

This story is the most 

interesting of all. 

This picture is too old, just like 

the other. 

Modalitás  should, can, must, 

may, might, need, have 

to, used to, etc. 

 

 

 

 

modals + perfect 

infinitive 

 

 

passive modals 

You should ask the teacher. 

You should have told me 

earlier that she was coming. 

They must be at home, there’s 

a light in the window. 

I used to drink five cups of 

coffee a day, but now I only 

drink tea. 

They can’t have gone to bed 

yet, it’s only 10 o’clock.. 

I must have passed the exam, 

I’m sur I got all the answers 

right. 

Your wallet might have been 

stolen when you were getting 

off the train. 

Logikai viszo-

nyok 

 linking words 

 

 

and, or, but, because, although, 

that’s why, in case, etc. 

Take your umbrella in case I 



 

 

 

conditional 1 

 

conditional 1 with 

future time clause 

conditional 2 

 

conditional 3 

rains. 

If you want to be fit, you have 

to do exercise every day. 

I’ll be ready as soon as I’ve 

had a shower. 

If I were you, I wouldn’t buy 

that old car. 

He would have died if he 

hadn’t been wearing a helmet. 

Függő beszéd  reported speech Did she say she was joining us 

for dinner? 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, 

quantifiers, etc. 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, some-

where, no-one, all, every, each, 

both, etc. 

Everything is made up of at-

oms. 

Both insects and spiders are 

invertebrates. 

 

12. évfolyam 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek 

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

ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. 

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

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

lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik 

vagy munkájuk során, egész életükön át. 

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

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik és ötödik szintje közötti B2+ szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

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

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

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

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

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

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

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

Éves óraszám: 128 (4óra/hét) 

 



 

 

 

Témakörök a 12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Ember és társadalom  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, toleran-

cia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

 

Etika: társas kapcsolatok, előí-

télet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés, szegények és 

gazdagok. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tudatos vásárlás. 

Földrajz; biológia-

egészségtan: biotermékek 

 

Utazás, turizmus 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszer-

vezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

 

Földrajz: a kulturális élet föld-

rajzi alapjai, nyelvek és vallá-

sok, egyes meghatározó jelle-

gű országok turisztikai jellem-

zői. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. Kulturális és 

sportélet nálunk és más országokban. 

Testnevelés és sport: táncok, 

népi játékok, a sport és olim-

pia története, példaképek sze-

repe 

Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre készte-

tés, befogadás, értelmezés. 

 

 

Életmód 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: testi és lelki egészség,  

egészséges ételek. 

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 40 

2. Utazás, turizmus 15 

3. Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

4. Életmód 30 

5. Környezetünk 16 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyé-

ni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

12 

Összesen: 128 



 

 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 

gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

Biológia-egészségtan:  egés-

zséges életmód, a betegségek 

ismérvei, betegségmegelőzés, 

elsősegély 

Környezetünk 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - 

Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: fenntarthatóság, környe-

zettudatosság otthon és a la-

kókörnyezetben, víz és ener-

gia- takarékosság, újrahaszno-

sítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett 

természeti érték, változatos 

élővilág. 

Földrajz: településtípusok; 

globális problémák, életminő-

ségek különbségei; a Föld 

mozgása, az időjárás tényezői, 

a Föld szépsége, egyedisége. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy előadá-

sokat, az ezekbe foglalt érvelést, amennyiben ismert témáról szól-

nak; 

Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális eseményekről 

szóló adásokat, valamint a legtöbb standard nyelven beszélő filmet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett jelentés-

tartalommal is rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között folyó 

összetett interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a beszélők 

közötti kapcsolatot; 

szűrje ki a beszéd apróbb részleteit, értsen meg összetett műszaki 

információkat; 

értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek álta-

lános vagy részinformációit. 

A fejlesztés tartalma  

Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett té-

mák esetében is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megér-

tése, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed köve-

tése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és 

szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése. 



 

 

Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és idiomatikus ki-

fejezéseket.  

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak 

utalnak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílusrétegbeli váltásoknak 

megértése és használata. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, be-

szélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szö-

vegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, színdarabok, tanul-

mányaival kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, 

anyanyelvűek közti társalgás, médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programis-

mertetés, rövid hír). 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is természetes, 

könnyed és spontán kapcsolatteremtésre képes; 

aktívan részt tud venni az ismert témájú társalgásban;  

véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja 

védeni. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén 

követni a mások között zajló összetett interakciót, és 

hozzászólni még elvont, összetett és ismeretlen témák-

hoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, 

majdnem erőfeszítés nélkül; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és 

reagáljon ellenérvelésekre; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles 

körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott téma-

körökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes 

zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és lezárására vizuális és verbális segéd-

anyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen 

témákban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a külön-

böző megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az ellenérvekre. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle 

ügyben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, vélemé-



 

 

nyük kikérése, hatékony együttműködés. 

Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma meg-

oldásának során. 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott 

téma segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfele-

lő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljá-

ból. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok 

kikövetkeztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, 

annak érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg 

gondolkodik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával 

való pótlása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, 

humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, 

vita. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló világosan és kellő részletességgel fe-

jezi ki magát számos témában; 

ki tudja fejteni véleményét valamilyen aktuális témáról 

úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből 

adódó előnyöket és hátrányokat; 

mondanivalója létrehozásakor megtervezi, hogy mit és 

milyen eszközökkel mondjon; 

összefüggő beszéd megvalósításakor képes eltérni az 

előre elkészített szövegektől. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes mó-

don, majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett témákról, 

fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le megfelelően a 

beszédét; 

a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje 

ki a felmerülő problémát, és fogalmazza át mondaniva-

lóját; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott téma-

körökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes 

önálló beszéd létrehozására, önálló témakifejtésre. 

A fejlesztés tartalma  
Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 



 

 

Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. 

Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. 

A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.  

A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a monda-

nivaló átfogalmazása. 

A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tar-

talmazó használata. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő 

stratégiák alkalmazásával. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, hallgatóság előtti megnyilvánulás (elő-

adás iskolában, szórakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és esz-

mecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmácsolás ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszá-

sa, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a cikkeket 

és jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori problémák-

kal foglalkoznak, és szerzőjük álláspontját vagy véle-

ményét fejtik ki; 

megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni 

hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és 

fontosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket 

és érzéseket; 

legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt 

szövegek általános vagy részinformációinak megértésé-

re. 

A fejlesztés tartalma  

Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 

Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett 

útmutatás megértése.  

Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, hogy 

érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  

Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 



 

 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók, 

összetett használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, pros-

pektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos 

és elektronikus levelek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közös-

ségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes 

fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos 

tudományos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi 

szövegek, forrásirodalom.  

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló tud világos és részletes szövegeket 

írni az érdeklődési körének megfelelő számos témáról; 

tud tájékoztató és érvelő szöveget írni; 

rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít 

az eseményeknek vagy élményeknek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesztett 

szövegeket írni összetett témákról a lényeges kérdése-

ket hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és 

fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 

kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivata-

los stílus jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak és az 

olvasónak megfelelő stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikáljon 

a címzettel rugalmasan és hatékonyan; 

legyen képes az érettségi íráskészséget mérő feladatai-

nak megoldására és az értékelési kritériumok alkalma-

zására. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos le-

vélben. 

A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzá-

sokat tartalmazó nyelvhasználatot. 

A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. 

Hivatalos hangvételű beszámoló írása. 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések készítése 

bármilyen szituációban. 

Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott szö-



 

 

vegről jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvég-

zése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, 

emlékeztetők, jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy 

személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tuda-

kozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, meg-

állapodások, szerződések, közlemények, cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, 

elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., cse-

lekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 

készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő cikkek, 

kifejtő, érvelő, magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

B2+ nyelvi szint 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú 

szövegek széles körében akkor is, ha nem világosan tagoltak, és az ösz-

szefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül 

hogy feltűnően gyakran keresgélné a szavakat. Társasági és szakmai 

célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan meg-

fogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők gondola-

taihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes 

alpontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a végén mondan-

dóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és 

észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a hosszabb 

műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak az érdeklődési köré-

hez. 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget al-

kot, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintá-

kat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett témákról le-

velet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. 

Megválasztja az olvasónak megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és köve-

telményeinek. 

 

 

Kommunikációs eszközök B2+ 

 



 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how about 

you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 

Megszólítás személyes és 

hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás személyes és 

hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward 

to hearing from you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások hogyléte 

felől és arra reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

 

 

What’s the matter? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I’m suffering from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the 

Yes, go ahead. 

Not at all. 



 

 

window? 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your 

help. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming 

late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! / Fantastic. / Terrific. 

I’m so glad / very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 

 

 

Do you regret going to live in 

the country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are difficult 

for her. 

If only I hadn’t changed my flat. 

I don’t regret it. 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking for-

ward? 

What are your hopes for the 

new year? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to join 

us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look 

worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might 

happen? 

I’m worried about the news. 

It was really frightening. 



 

 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with 

your exam results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, vélemény-

nyilvánítás és arra reagálás 

What do you think? 

What do you think of it?  

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was right. 

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it 

like that. 

I don’t think it’s my fault. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

I wonder why they are so re-

luctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She must 

be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the 

news? 

That’s good / not bad / terrible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at 

home? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, közömbös-

ség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 



 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s used for 

cooking. 

The girl with the blue umbrella 

over there is my sister. 

The bag lying on the floor isn’t 

yours, is it? 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled along the 

arm of the crane and carefully 

put a safety harness on the girl. 

Információkérés, -adás 

 

When will the plane leave? 

How long does it take to get 

there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 minutes. 

 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come 

any earlier. I suppose we’ll 

arrive a bit late. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

She was crying because she’d 

been reading a very sad book. 

Well, simply because she hadn’t 

read my email in time. 

He didn’t give way; this is how 

it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to 

…? 

We took a taxi so as not to 

arrive late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip safer. 

Take the first street on the left. 

Emlékezés, nem emlékezés Do you remember meeting 

her? 

 

Did you remember to lock the 

door? 

I can’t remember when we first 

met. 

I’ve forgotten to lock it. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Jane, could you do me a great 

favour? 

Could you lend me your bike 

for tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the washing up for you if 

you like. 



 

 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we take a taxi to 

the station? 

Let’s go to the beach tomor-

row. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should 

do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say they were 

to arrive? 

Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

Listen, I have a little problem. 

I’ll tell you what; I’ve just had 

an idea. 

The first thing I would suggest 

is… Then we could… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Befejezési szándék jelzése 

 

 

A partner mondanivalójának 

követése 

Can I join in? 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I was 

going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you. 

Saját szöveg strukturálása Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Talking of films, I would… 

But there’s also another thing… 

Going back to the subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

 

 

Fogalomkörök B2+ 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 



 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

was / were about to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

  Future Perfect Progressive 

Passzív  Present Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Going to 

Future Perfect Simple 

Passive with Modals 

Present Infinitive 

Perfect Infinitive 

ing form 

Future Progressive 

Future Perfect Progressive 

  

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 



 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

the comparative + 

the comparative 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 



 

 

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

 múlt modals + have + past 

participle 

 

 lehetőség a 

múltban 

may / might / could  

+ have + past 

participle 

 

 Következtetés must / can’t couldn’t  

+ have + past 

participle 

 

 sajnálat, kriti-

ka 

should / ought to 

+ have + past 

participle 

 

 szükségesség 

hiánya a múlt-

ban 

needn’t + have + past 

participle 

 

    

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

sentence linkers 

 

 Feltételesség Conditional sentence Type 1 

  Conditional sentence Type 2 

  Conditional sentence Type 3 

 

Conditional sentences Type 3 – Mixed conditionals 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 vonatkozó Relative calsuse: Defining and Non-Definig Relative 

Clauses 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

 engedményes Clasuses of concession 

  Participles: Present Participle and Past Participle 

 

Praticiple Clauses 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

 



 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neitehr … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

with special 

introductory verbs: 

verb + full infinitive 

verb + object + full 

infinitive 

verb + ing form 

verb + that clause 

 

Műveltetés  Causative form 

 

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

Szórendcsere  Inversion  

  Emphatic forms 

(statements, 

questions) 

 

 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

9/Ny. évfolyam 

A nyelvi előkészítő évfolyam lehetőséget nyújt arra, hogy szilárd alapot biztosítson ahhoz, 

hogy a diákok majd a középiskolát elhagyva magas szintű és használható nyelvtudással 

rendelkezzenek angol nyelvből. Ebben az évben az eltérő nyelvi tudással rendelkező diákokat 

először tudásukban össze lehet hangolni, majd ezután következhet az intenzív fejlesztés 



 

 

középhaladó szintre. Ennek eredményeképpen a feljebbi évfolyamokon már lehetőség nyílhat 

arra, hogy a nyelvtanulás extenzív szakaszában magasabb szinten elmélyülhessenek 

témákban, megtanulják az esszéírást és felkészüljenek az emelt szintű érettségire, valamint a 

nyelv felsőfokú tanulmányok során való eredményes használatára. 

A magas heti óraszám mellett a négy alapkészség (beszédkészség, beszédértés, 

olvasásértés és írás) széles körű fejlesztésére nyílik lehetőség. Ez azt jelenti, hogy a tankönyv 

mellett lehetőség nyílik arra, hogy sokféle kiegészítő anyag (hallás utáni szövegértés, 

íráskészség fejlesztése, stb.) is alkalmazásra kerüljön, több autentikus anyaggal 

megismerkedjenek a diákok, projekteket készítsenek, angol nyelvű filmeket nézzenek. 

Természetesen ez több készülést igényel a nyelvtanár részéről is, valamint nagyon jól 

összehangolt munkát a nyelvi előkészítő osztályban tanító angol tanárok között. 

Az intenzív középhaladó szintre felhozás csak úgy lehetséges, ha a diákoktól is folyamatos, 

mindennapos készülést követelünk meg. Mindemellett ilyen nagy óraszám mellett fontos, 

hogy a diákok nyitottá váljanak mind a nyelv, mind pedig a nyelv mögött rejtőző angol 

anyanyelvű kultúrák felé. A jó kapcsolatot a diákok és a nyelv, illetve a tanárok között sok, a 

tanórákon kívüli programokkal (filmklub, színházlátogatás, színjátszó kör) lehet elősegíteni. 

Ez a hatékony együttműködéshez (szokatlanul sok együtt töltött idő az iskolában) nagyon 

fontos lehet. 

A NYEK évfolyamon is fontos a korosztályi sajátosságok beépítése a nyelvtanulásba. A 

tanév során tanáraink figyelembe veszik, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, 

kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építünk a tanulók 

nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás 

sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos 

interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív 

támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, 

ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, 

sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

Ezekben az osztályokban mindezek koncentráltan jelennek meg a nagyobb óraszám és a 

nyelvtanárokkal töltött több óra miatt. 

A NYEK csoportok nagy óraszámban történő oktatása mind szakmailag, mind emberileg 

nagy kihívás elé állítja a nyelvtanárokat. Ezért az angolt két vagy több nyelvtanár oktatja, így 

a tanári és tanulói motiváció fenntartható és erősíthető, az intenzív forma adta nehézségek 

jelentősen csökkenthetők. Ha egy csoporttal több tanár foglalkozik, az lehetőséget ad a 

tapasztalatcserére, egymás segítésére és a felelősség megosztására is. A munkamegosztás a 

tanulási-tanítási folyamat egészére épül, a különböző tevékenységeket integráltan kezelve.  

A tananyagok esetében a nyelvi előkészítő évfolyam nagyobb nyelvi óraszáma miatt több 

lehetőség adódik kiegészítő anyagok felhasználására, ezek segítségével a tanulási motiváció 

tovább erősíthető, és a nyelvtanulás autentikusabbá válik. Az elektronikus anyagok, az IKT 

integrálása a nyelvtanulásba különösen fontos eszköz, és, mivel a gimnázium ilyen téren igen 

jól felszerelt, reméljük, hogy tanulóink és élnek a lehetőséggel. A nyelvi előkészítő évfolyam 

megfelelő tervezéssel változatos és hatékony nyelvtanulást eredményez, számos olyan 

tevékenységre ad lehetőséget, amelyekre az egyéb nyelvtanulási formákban általában 

kevesebb idő jut. 

A nyelvi előkészítő évfolyamon megnő a differenciálás jelentősége is. A NYEK elegendő 

teret hagy számos olyan feladatra, amelyekre a normál nyelvi képzésben nehezebb időt 

találni, ilyen például a tanulók fokozatos felkészítése az önálló nyelvtanulásra, vagy a 

nyelvtanulásnak a személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak kiaknázása. A nagyobb 

órakeret több lehetőséget kínál a „kísérletezésre”, az innovációra, új módszerek, eljárások 

kipróbálására. Az eredmények jól hasznosíthatók az intézmény munkájának más területein is, 



 

 

például más tantárgyakban is segíthetik a módszertani innovációt.  

A NYEK évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük 

lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan 

éljenek.  

 

Óraterv: 

Heti óraszám 12 

Hetek száma 36 

Éves óraszám 432 

KER-szint B1 

 

 

Témakörök a nyelvi előkészítő évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család, kapcsola-

tok 

A tanuló személye, életrajza, életének fon-

tos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás. 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család, kapcsolatok 39 

2. Ember és társadalom, tulajdonságok 39 

3. Környezetünk 39 

4. Az iskola 39 

5. A munka világa 39 

6. Életmód, egészség 39 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás, művészet 39 

8. Utazás, turizmus, vásárlás 39 

9. Tudomány és technika 39 

10. Gazdaság, pénzügyek, bűnözés 38 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, pár-

, vagy csoportmunkában  

és/vagy 

– Filmnézés: a témakörökhöz kapcsolódó filmek, videók megtekintése és fel-

dolgozása  

és/vagy 

– Nyelvvizsga feladatok gyakorlása 
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Összesen: 432 



 

 

A családi élet mindennapjai, otthoni teen-

dők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Ember és társadalom, tulajdonságok 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók 

segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célország-

okban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: biotermékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakó-

szoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

és globálisan - Mit tehetünk környezetünkért és 

a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek. lakóhely és környék hagyományai. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípusok; globális problémák, 

életminőségek különbségei; a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedi-

sége. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

pl. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmá-

nyi munka nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fon-

tossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulás-

ban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célor-

szágokban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a tudás fogalmának átalakulása, a tanu-

lás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenci-

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 



 

 

ák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munká-

ba állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Életmód, egészség 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a hely-

telen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorsét-

termekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-

zak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 

drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás, művé-

szet 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 

mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új 

szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszéd-

re késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

Utazás, turizmus, vásárlás 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tö-

megközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megterve-

zése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hát-

rányai. 

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartható-

ság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 

országok turisztikai jellemzői. 



 

 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Tudomány és technika 

 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanu-

lásban és a munkában. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei és koc-

kázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért be-

mutatók és felhasználható eszközeik. 

Gazdaság, pénzügyek, bűnözés 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, grafikonok értel-

mezése. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz. 

 

Fejlesztési célok és feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban 

előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordu-

latokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek 

és közlések lényegét. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részle-

teiben is megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 

számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők vi-

lágosan megfogalmazott érveit több beszélő 

esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- 

és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha vi-

szonylag lassan és érthetően beszélnek.   

A fejlesztés tartalma  

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

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformá-

ciók megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 



 

 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többsé-

gének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

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

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasí-

tások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt fela-

datok során kommunikál az iskolával, otthonnal 

és szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél 

ismerős témákról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár 

váratlan helyzetében is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel 

érdeklődési körébe tartozó és általános témákról 

is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommuni-

kációs forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatá-

ban a kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 



 

 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semle-

ges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélé-

sek, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, 

a családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, 

tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével az ismerős témakörök-

ben a folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megterve-

zi mondanivalójának szókincsét és tartalmát, és 

szükség esetén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy 

probléma főbb pontjait. 

 

A fejlesztés tartalma  

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazá-



 

 

sa. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezen-

táció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep elját-

szása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát 

olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátossága-

inak ismerete segít a szöveg megértésében; 

megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 

információkat egyszerű, ismerős témákról szóló 

mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthe-

tő nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsoló-

dó, lényegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek gondolatmenetének 

lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érve-

léseket, és kiszűri a részinformációkat. 

A fejlesztés tartalma  
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.  

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érve-

lésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli 

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösz-

szefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 



 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, 

használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, mű-

sorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszá-

moló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír 

olyan témákról, amelyek közvetlen szükségle-

tekre, élményekre, eseményekre és konkrét in-

formációkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötősza-

vakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban 

kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és 

rövid, tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, 

ismert témákról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és 

tagolt szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi 

és elvontabb témákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, 

érzéseiről, benyomásairól és véleményéről, alá-

támasztja véleményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklő-

dési köréhez tartozó szövegről, illetve saját ötle-

teiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 

szövegeket hoz létre a műfaj főbb jellegzetessé-

geinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

 

A fejlesztés tartalma  
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 



 

 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó 

bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve 

kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üze-

netek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyin-

téző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rö-

vid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, 

cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, pa-

ródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1 fej-

lesztési ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köz-

nyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindenna-

pi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regisz-

terhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkeze-

tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 

érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa meg-

felelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáci-

ókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szö-

vegeket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbe-

li megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és külön-

böző stílusjegyek. 

 

 

Kommunikációs eszközök B1 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 



 

 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 



 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

friend 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

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

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 



 

 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

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

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

ble. 

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

day? 

I’m planning to do so.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 



 

 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd struktu-

rálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök B1 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 



 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

    

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

  Future with will When will you be fourteen? 

 

    

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

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

dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location, 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

    

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 



 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

I have already read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the room.  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

 It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 



 

 

  Could, was able to At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

    

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

Négyosztályos képzés, 9–12. évfolyam 

A nyelvi évfolyam utáni évfolyamok óraterve angol mint első idegen nyelvből. 

 

Óraterv: 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 5 5 3 3 

hetek száma 36 36 36 32 

éves óraszám 180 180 108 96 

KER szint B1+ B2- B2 B2+ 



 

 

9. évfolyam 

A 9. NYEK évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a 

körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt. A különböző célok és 

tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatban megadott 

kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a fejlesztési területek és nevelési célok a 

tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósulnak meg. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 9. évfolyamának végére a tanulóknak eljutnak az 

európai hatfokú skála harmadik szintjére, azaz a B1+ tudásszintre, ami az önálló 

nyelvhasználat első szintjének egy elmélyített változata. A diákok így egy nagyon erős alapot 

kapnak, ahhoz, hogy a következő évfolyam végére elérjék a törvényileg előírt B2 középfokú 

szintet. Az év során alkalmazott emelt óraszám lehetőséget biztosít a nyelvvizsgákon használt 

témakörök feldolgozására, a szóbeli interakció és beszédkészség továbbfejlesztésére, valamint 

a receptív készségek további képzésére. 

Éves óraszám: 180/év, 5 óra/hét 

 

 

Témakörök a 9. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső 

jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kap-

csolat a kortársakkal, felnőt-

tekkel. 

Női és férfi szerepek, is-

merkedés, házasság. 

Felelősségvállalás máso-

kért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövede-

lem szerepe a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás. 

 

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 32 

2. Gazdaság és pénzügyek 33 

3. Az iskola 33 

4 Környezetünk 32 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 32 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, pár-

, vagy csoportmunkában 

18 

Összesen: 180 



 

 

Öltözködés, divat.  

 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és 

környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, 

szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet 

összehasonlítása. 

Növények és állatok a kör-

nyezetünkben. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettu-

datosság otthon és a lakókörnyezetben, víz és energia- takaré-

kosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és környék hagyományai, az én falum, az 

én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág, az időjárás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Szabadidő, művelődés, szó-

rakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, 

hobbik. 

Színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a 

mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, 

iskolai sport. 

. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, drámai művek 

olvasása, a reklám és a popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, példaképek szere-

pe, sportágak jellemzői. 

 

 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatá-

sa (sajátosságok, pl. tagoza-

tok, fakultációk). 

Tantárgyak, órarend, érdeklő-

dési kör, tanulmányi munka 

nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző 

módjai. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs 

rendszerek.eszközök előnyeinek és kockázatainak megismeré-

se, a netikett alapjainak megismerése, élőszóval kísért bemuta-

tók és felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a minden-

napokban. 

Vásárlás, szolgáltatások 

(például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövede-

lem szerepe a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel 

rezsi, zsebpénz. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

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



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szól-

nak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvé-

telek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid 

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán mó-

don. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdek-

lődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommuni-

kációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő al-

kalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepe-

tés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycse-

re.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 



 

 

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszé-

léséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelv-

használat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasí-

tások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más embe-

rekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörök-

ben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontos-

sággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gon-

dolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  



 

 

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rap-

szövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kis-

mértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szö-

vegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

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

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét informá-

ciókra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alap-

ján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

témákról. 



 

 

fejlesztési céljai Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomások-

ról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezé-

se. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 

létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különál-

ló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással.  

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szó-

kincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyúj-

tó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazo-

lás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegy-

zetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1+ fej-

lesztési ciklus végén 

B1+ nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köz-

nyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 



 

 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindenna-

pi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regisz-

terhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkeze-

tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 

érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa meg-

felelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáci-

ókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szö-

vegeket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbe-

li megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és külön-

böző stílusjegyek. 

 

 

Kommunikációs eszközök B1+ 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 



 

 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully,  

Yours sincerely 

Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 

What a shame! 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 



 

 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Were you surprised to hear the 

news? 

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

friend 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

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

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

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

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

bad/terrible. 

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

day? 

I’m planning to do so.  



 

 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise.  

Mind your own business. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 

they can come any earlier. I suppose 

he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 

Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember where you left it? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I 

put my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 



 

 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Reklamálás It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? Sorry, 

I couldn’t catch it. 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 

all... 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 

 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, 

… 

 



 

 

 

Fogalomkörök B1+ 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Perfect 

Continuous 

I have been learning English 

for 4 years. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

  Present Perfect 

Passive 

Our car has just been repaired. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

  Past Simple Passive When was this book written? 

 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

  Future Simple Passive When will it be done? 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

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

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

    



 

 

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now 

Yesterday, last week, two years 

ago 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

How long (Present 

Perfect Simple, 

Continuous) 

I havealready read it. He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

We haven’t met yet, I suppose. 

I have been sitting here for 

hours. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 



 

 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to 

 

Manage to 

At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

How did you manage to come 

in? 

  Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

    

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség Conditional I. 

Conditional II. 

We’ll stay at home if it rains. 

We would stay at home if it 

began to rain. 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 



 

 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

Relative pronouns 

 

one, ones 

Substitute do 

A, an, the 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

The girl who lives next door 

bought a car. The book I gave 

you… 

Which one would you like? 

He asked me to help him, and I 

did. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

  Reported speech with 

past reporting verb 

She said I was handsome. 

I asked him if we had met 

before. 

 

10. évfolyam 

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

jutniuk az európai hatfokú skála nyegyedik szintjére, azaz a B2- tudásszintre, ami az önálló 

nyelvhasználat második szintje. Tanulóink nagy része erre az évre képes teljesíteni a Közös 

Európai Referenciakeretben rögzített B2 szintű elvásrásokat, így a tanévet követően túl 

vannak egy olyan mérföldkövön, mely a belefektetett munka gyümölcseként értelmezhető és 

segítheti őket abban, hogy új lendülettel folytassák tanulmányaikat az első idegen nyelvből, 

illetve nagyobb erővel koncentrálhassanak a második idegen nyelv megtanulására. 

Éves óraszám: 180/év, 5 óra/hét 

 

Témakör óraszám 

1. Technika 32 

2. Környezet 33 

3. Az Internet 33 

4. Emberek, kultúra 32 

5. A munka világa 32 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

18 



 

 

 

Témakörök a 10. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, toleran-

cia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előí-

télet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a 

ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehe-

tőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: fenntarthatóság, környe-

zettudatosság otthon és a la-

kókörnyezetben, víz és ener-

gia- takarékosság, újrahaszno-

sítás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; hon- 

és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én 

falum, az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természe-

ti érték, változatos élővilág, az 

időjárás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, köte-

lességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: pályaorientáció és munka. 

Tudomány és technika Történelem, társadalmi és 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, pár-

, vagy csoportmunkában 

Összesen: 180 



 

 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a mun-

kában. 

 

állampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkal-

mazó média megismerése, az 

elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és koc-

kázatainak megismerése, a 

netikett alapjainak megisme-

rése, élőszóval kísért bemuta-

tók és felhasználható eszköze-

ik. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabad-

idő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió és tévéadásokból, 

amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő 

témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó 

hosszú beszédeket, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül 

beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi élet, 

illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős, 

és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők közötti társalgást.  

A fejlesztés tartalma 

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kap-

csolatos előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 



 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, be-

szélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szö-

vegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal 

kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyel-

vűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi 

utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgás-

ban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles 

körében folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzel-

mek különböző fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás során előforduló vita-

helyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs hely-

zethez. 

A fejlesztés tartalma 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelen-

tőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása.  

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése.  

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-



 

 

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-

mazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegíté-

se. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita, 

szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élménye-

it, álmait, reményeit, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és bemutatást 

adni, előadást tartani érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó 

témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példákkal, érvekkel tá-

masztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint figye-

lembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 



 

 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és ki-

javítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták 

és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenysé-

géhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegeket elolvasni 

és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja a lényeges 

részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti az író álláspontját, 

nézőpontját. 

 

A fejlesztés tartalma 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és fi-

gyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegek-

nek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meg-

határozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók 



 

 

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

prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyomá-

nyos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, 

internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal 

kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, 

beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni isme-

rős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdeklődési körével 

és tanulmányaival kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák magyarázatával kap-

csolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthe-

tő közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő fel-

jegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentősé-

gének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatí-

vák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó in-

formációk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.  

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stí-

luselemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 



 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, 

emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyinté-

zéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, 

elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést 

kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi 

oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek 

írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történe-

tek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, 

dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1+ 

fejlesztési ciklus vé-

gén 

B2- szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témá-

jú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondo-

latmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetések-

ben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos 

és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anya-

nyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák 

széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos ál-

láspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és 

hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámoló-

kat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást kép-

viselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különbö-

ző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuá-

lis témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből 

adódó előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és köve-

telményeinek. 

 

 

Kommunikációs eszközök B2- 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 



 

 

Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

 

 

 

 

 

 

 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how about 

you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 

Megszólítás személyes és 

hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás személyes és 

hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward 

to hearing from you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások hogyléte 

felől és arra reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

 

 

What’s the matter? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I’m suffering from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you. 

That’s all right. 

Not at all. 



 

 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your 

help. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming 

late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! / Fantastic. / Terrific. 

I’m so glad / very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 

 

 

Do you regret going to live in 

the country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are difficult 

for her. 

If only I hadn’t changed my flat. 

I don’t regret it. 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking for-

ward? 

What are your hopes for the 

new year? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to join 

us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look 

worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might 

happen? 

I’m worried about the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with 

your exam results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 



 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, vélemény-

nyilvánítás és arra reagálás 

What do you think? 

What do you think of it?  

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was right. 

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it 

like that. 

I don’t think it’s my fault. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

I wonder why they are so re-

luctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She must 

be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the 

news? 

That’s good / not bad / terrible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at 

home? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, közömbös-

ség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 



 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s used for 

cooking. 

The girl with the blue umbrella 

over there is my sister. 

The bag lying on the floor isn’t 

yours, is it? 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled along the 

arm of the crane and carefully 

put a safety harness on the girl. 

Információkérés, -adás 

 

When will the plane leave? 

How long does it take to get 

there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 minutes. 

 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come 

any earlier. I suppose we’ll 

arrive a bit late. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

She was crying because she’d 

been reading a very sad book. 

Well, simply because she hadn’t 

read my email in time. 

He didn’t give way; this is how 

it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to 

…? 

We took a taxi so as not to 

arrive late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip safer. 

Take the first street on the left. 

Emlékezés, nem emlékezés Do you remember meeting 

her? 

 

Did you remember to lock the 

door? 

I can’t remember when we first 

met. 

I’ve forgotten to lock it. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Jane, could you do me a great 

favour? 

Could you lend me your bike 

for tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the washing up for you if 

you like. 



 

 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we take a taxi to 

the station? 

Let’s go to the beach tomor-

row. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should 

do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say they were 

to arrive? 

Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

Listen, I have a little problem. 

I’ll tell you what; I’ve just had 

an idea. 

The first thing I would suggest 

is… Then we could… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Befejezési szándék jelzése 

 

 

A partner mondanivalójának 

követése 

Can I join in? 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I was 

going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you. 

Saját szöveg strukturálása Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Talking of films, I would… 

But there’s also another thing… 

Going back to the subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

 



 

 

Fogalomkörök B2- 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

Doctors don’t agree how we 

can reduce our levels of stress. 

I’m not feeling well today. 

I’ve read at least three books 

so far this month. 

Have you ever had an 

operation? 

I haven’t been sleeping well 

recently. 

Múltidejűség past simple 

 

past continuous 

 

past perfect 

She was ill, but she didn’t see 

a doctor. 

What were you and Sarah 

talking about?  

She said the flight had been 

fine until the plane hit some 

turbulence. 

Jövőidejűség going to  

 

future simple 

future continuous 

future perfect 

Look at those clouds, it’s 

going to rain. 

I don’t think he’ll do it. 

This time next week I’ll be 

lying on the beach. 

I’ll have finished the article by 

Friday, so I’ll email it to you 

then. 

Műveltetés have/get sg done I’m getting my car washed this 

afternoon. 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Have, possessive adj. 

possesive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

She’s had her car for two 

years.. 

mine, yours, etc. 

the doctor’s prescription 

the bumper of the car 

Whose seat is this? 

Who does this ticket belong 

to? 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

geographical location 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, in front of, 

behind, inside, outside, above, 

at the top/ bottom, along the 

river, through the forest, past 

the church, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

 

 

Gyakoriság 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

already, yet, just, so far, 

recently, lately, etc. 

always, often, sometimes, 



 

 

 

Időpont 

Időtartam 

 

when? what time? 

how long? 

 

while 

never, once a week, 

occasionally, etc. 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four 

hours. 

She was watching TV while 

we were working. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 plurals, countables, 

uncountables, 

numbers, pronouns, 

etc. 

traffic, furniture, clothes, 

news, information, luggage, 

etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi viszo-

nyok 

 comparative sentences 

(short, long 

adjectives) 

irregular adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

She’s better at maths than 

physics. 

This story is the most 

interesting of all. 

This picture is too old, just like 

the other. 

Modalitás  should, can, must, 

may, might, need, have 

to, used to, etc. 

 

 

 

 

modals + perfect 

infinitive 

 

 

passive modals 

You should ask the teacher. 

You should have told me 

earlier that she was coming. 

They must be at home, there’s 

a light in the window. 

I used to drink five cups of 

coffee a day, but now I only 

drink tea. 

They can’t have gone to bed 

yet, it’s only 10 o’clock.. 

I must have passed the exam, 

I’m sur I got all the answers 

right. 

Your wallet might have been 

stolen when you were getting 

off the train. 

Logikai viszo-

nyok 

 linking words 

 

 

 

conditional 1 

 

conditional 1 with 

future time clause 

conditional 2 

 

conditional 3 

and, or, but, because, although, 

that’s why, in case, etc. 

Take your umbrella in case I 

rains. 

If you want to be fit, you have 

to do exercise every day. 

I’ll be ready as soon as I’ve 

had a shower. 

If I were you, I wouldn’t buy 

that old car. 

He would have died if he 

hadn’t been wearing a helmet. 



 

 

Függő beszéd  reported speech Did she say she was joining us 

for dinner? 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, 

quantifiers, etc. 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, some-

where, no-one, all, every, each, 

both, etc. 

Everything is made up of at-

oms. 

Both insects and spiders are 

invertebrates. 

 

11. évfolyam 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek 

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

ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra képesek. 

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

tanulóknak a 11. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek 

lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik 

vagy munkájuk során egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, a B2 szintre. 

Éves óraszám: 108/év, 3óra/hét 

 

 

Témakörök a 11. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Földrajz: más népek kultúrái. 

Témakör óraszám 

1.Sport 18 

2. Szabadidő 21 

3. Emberi kapcsolatok 17 

4. Környezetünk 23 

5. Ember és társadalom  18 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, pár-

, vagy csoportmunkában 

11 

Összesen: 108 



 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

rövid epikai, lírai, drámai mű-

vek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, mé-

diatudatosság. 

 

 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, toleran-

cia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előí-

télet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, 

a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápo-

lás). 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorsétter-

mekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egés-

zséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testré-

szek, egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogya-

tékkal élők, betegségmegelő-

zés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rend-

szeres testedzés hatása a szer-

vezetre, relaxáció. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a 

ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehe-

tőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan – 

Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: fenntarthatóság, környe-

zettudatosság otthon és a la-

kókörnyezetben, víz- és ener-

gia-takarékosság, újrahaszno-

sítás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: lakó-

hely és környék hagyományai, 

az én falum, az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természe-



 

 

ti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás 

tényezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

 

Földrajz: településtípusok; 

globális problémák, életminő-

ségek különbségei, pl. az éhe-

zés és a szegénység okai. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, 

amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint 

pl. a munka, az iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió 

és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy 

érdeklődési körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi 

életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális be-

szédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a 

mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során 

előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők 

közötti társalgást.  

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kap-

csolatos előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, be-

szélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szö-



 

 

vegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal 

kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyel-

vűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan hely-

zetben, amely külföldi utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű 

vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy 

mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. csa-

lád, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcso-

latos témák széles körében folyékonyan, helyesen és 

hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, 

valamint az érzelmek különböző fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás 

során előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  
Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelen-

tőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-



 

 

mazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegíté-

se. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita, 

szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű 

mondatokkal élményeit, álmait, reményeit, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véle-

ményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, 

és véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett 

leírást és bemutatást adni, előadást tartani érdeklődé-

si köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó témák 

széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és pél-

dákkal, érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mond-

jon, valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett 

hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre elkészí-

tett szövegtől. 

 

 

 

 

A fejlesztés tartalma  
Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.  

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 



 

 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és ki-

javítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták 

és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven 

megírt, tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó 

szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és 

kívánságok leírását. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, meg-

találja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változ-

tatja a különböző szövegeknek és céloknak megfele-

lően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti az 

író álláspontját, nézőpontját. 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és fi-

gyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegek-

nek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meg-

határozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 



 

 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók 

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

prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyomá-

nyos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, 

internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal 

kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, 

beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget 

alkotni ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó 

témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni ér-

deklődési körével és tanulmányaival kapcsolatos 

számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont té-

mákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák ma-

gyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthe-

tő közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő fel-

jegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentősé-

gének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban.  

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatí-

vák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó in-

formációk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 



 

 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.  

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stí-

luselemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, 

emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyinté-

zéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, 

elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést 

kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi 

oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek 

írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történe-

tek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, 

dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

Kommunikációs eszközök B2 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how 

about you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice 

sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  



 

 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 

Megszólítás személyes 

és hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás személyes 

és hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward to hearing 

from you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

 

 

What’s the matter? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I’m suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 



 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! / Fantastic. / Terrif-

ic. 

I’m so glad / very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 

 

 

Do you regret going to live in the 

country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are 

difficult for her. 

If only I hadn’t changed 

my flat. 

I don’t regret it. 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new year? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to 

join us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might happen? 

I’m worried about the 

news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your exam 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, véle-

ménynyilvánítás és arra 

reagálás 

What do you think? 

What do you think of it?  

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was right. 

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t like it. 



 

 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it like that. 

I don’t think it’s my fault. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

I wonder why they are so reluctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She 

must be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever 

been there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the news? That’s good / not bad / ter-

rible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at home? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, 

közömbösség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a 

kind of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s used 

for cooking. 

The girl with the blue um-

brella over there is my sis-

ter. 

The bag lying on the floor 

isn’t yours, is it? 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled along 

the arm of the crane and 

carefully put a safety har-

ness on the girl. 

Információkérés, -adás 

 

When will the plane leave? 

How long does it take to get there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 

minutes. 

 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come any 

earlier. I suppose we’ll arrive a bit 

late. 

 



 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

She was crying because she’d been 

reading a very sad book. 

Well, simply because she 

hadn’t read my email in 

time. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to …? 

We took a taxi so as not to arrive late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip safer. 

Take the first street on the 

left. 

Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember meeting her? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember when we 

first met. 

I’ve forgotten to lock it. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Jane, could you do me a great favour? 

Could you lend me your bike for to-

morrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the washing up for 

you if you like. 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we take a taxi to the sta-

tion? 

Let’s go to the beach tomorrow. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say they 

were to arrive? 

Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

Listen, I have a little prob-

lem. 

I’ll tell you what; I’ve just 

had an idea. 

The first thing I would 

suggest is… Then we 

could… 

Well, it’s been nice talking 

to you. 



 

 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Befejezési szándék jelzése 

 

 

A partner mondanivalójának követése 

Can I join in? 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I 

was going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you. 

Saját szöveg struktu-

rálása 

Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Talking of films, I would… 

But there’s also another 

thing… 

Going back to the sub-

ject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

 

Fogalomkörök B2 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

Doctors don’t agree how we 

can reduce our levels of stress. 

I’m not feeling well today. 

I’ve read at least three books 

so far this month. 

Have you ever had an 

operation? 

I haven’t been sleeping well 

recently. 

Múltidejűség past simple 

 

past continuous 

 

past perfect 

She was ill, but she didn’t see 

a doctor. 

What were you and Sarah 

talking about?  

She said the flight had been 

fine until the plane hit some 

turbulence. 

Jövőidejűség going to  

 

future simple 

future continuous 

future perfect 

Look at those clouds, it’s 

going to rain. 

I don’t think he’ll do it. 

This time next week I’ll be 

lying on the beach. 

I’ll have finished the article by 

Friday, so I’ll email it to you 

then. 

Műveltetés have/get sg done I’m getting my car washed this 



 

 

afternoon. 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Have, possessive adj. 

possesive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

She’s had her car for two 

years.. 

mine, yours, etc. 

the doctor’s prescription 

the bumper of the car 

Whose seat is this? 

Who does this ticket belong 

to? 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

geographical location 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, in front of, 

behind, inside, outside, above, 

at the top/ bottom, along the 

river, through the forest, past 

the church, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

 

 

Gyakoriság 

 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

 

when? what time? 

how long? 

 

while 

already, yet, just, so far, 

recently, lately, etc. 

always, often, sometimes, 

never, once a week, 

occasionally, etc. 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four 

hours. 

She was watching TV while 

we were working. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 plurals, countables, 

uncountables, 

numbers, pronouns, 

etc. 

traffic, furniture, clothes, 

news, information, luggage, 

etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi viszo-

nyok 

 comparative sentences 

(short, long 

adjectives) 

irregular adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

She’s better at maths than 

physics. 

This story is the most 

interesting of all. 

This picture is too old, just like 

the other. 

Modalitás  should, can, must, 

may, might, need, have 

to, used to, etc. 

 

 

 

 

modals + perfect 

infinitive 

 

You should ask the teacher. 

You should have told me 

earlier that she was coming. 

They must be at home, there’s 

a light in the window. 

I used to drink five cups of 

coffee a day, but now I only 

drink tea. 

They can’t have gone to bed 

yet, it’s only 10 o’clock.. 



 

 

 

passive modals 

I must have passed the exam, 

I’m sur I got all the answers 

right. 

Your wallet might have been 

stolen when you were getting 

off the train. 

Logikai viszo-

nyok 

 linking words 

 

 

 

conditional 1 

 

conditional 1 with 

future time clause 

conditional 2 

 

conditional 3 

and, or, but, because, although, 

that’s why, in case, etc. 

Take your umbrella in case I 

rains. 

If you want to be fit, you have 

to do exercise every day. 

I’ll be ready as soon as I’ve 

had a shower. 

If I were you, I wouldn’t buy 

that old car. 

He would have died if he 

hadn’t been wearing a helmet. 

Függő beszéd  reported speech Did she say she was joining us 

for dinner? 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, 

quantifiers, etc. 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, some-

where, no-one, all, every, each, 

both, etc. 

Everything is made up of at-

oms. 

Both insects and spiders are 

invertebrates. 

 

12. évfolyam 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek 

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

ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra képesek. 

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

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

lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik 

vagy munkájuk során egész életükön át. 

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

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2+ szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik 

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

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

érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 



 

 

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

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

előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kap az ezekre történő felkészítés, a 

szükséges készségek fejlesztése.  

Éves óraszám: 108/év, 3óra/hét 

 

 

Témakörök a 12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpá-

ros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közleke-

dési ismeretek, köz-

lekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság a 

közlekedésben.  

 

Földrajz: a kulturális 

élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 

jellegű országok tu-

risztikai jellemzői. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Etika: társas kapcso-

latok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, 

együttérzés; fogya-

tékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

 

Történelem, társa-

Témakör óraszám 

1.Ember és Társadalom 18 

2. Utazás, turizmus 17 

3. Divat 17 

4. Környezetünk 16 

5. A Munka világa 18 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyé-

ni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 96 



 

 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fo-

gyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

dalmi és állampolgá-

ri ismeretek: a jöve-

delem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevé-

tel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: bioter-

mékek. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test-

mozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógy-

módok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testi és 

lelki egészség, bale-

setek megelőzése, 

egészséges ételek. 

 

Biológia-

egészségtan: testré-

szek, egészséges 

életmód, a betegsé-

gek ismérvei, fogya-

tékkal élők, beteg-

ségmegelőzés, első-

segély. 

 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemu-

tatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan – Mit tehe-

tünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fenntartha-

tóság, környezettuda-

tosság otthon és a 

lakókörnyezetben, 

víz- és energia-

takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgá-

ri ismeretek: lakóhely 

és környék hagyomá-

nyai, az én falum, az 

én városom. 

 



 

 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti ér-

ték, változatos élővi-

lág, a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, 

a Föld szépsége, 

egyedisége. 

 

Földrajz: településtí-

pusok; globális prob-

lémák, életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a szegény-

ség okai. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pályaori-

entáció és munka. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy előadá-

sokat, az ezekbe foglalt érvelést, amennyiben ismert témáról szól-

nak; 

Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális eseményekről 

szóló adásokat, valamint a legtöbb standard nyelven beszélő filmet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett jelentés-

tartalommal is rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között folyó 

összetett interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a beszélők 

közötti kapcsolatot; 

szűrje ki a beszéd apróbb részleteit, értsen meg összetett műszaki 

információkat; 

értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek álta-

lános vagy részinformációit. 

A fejlesztés tartalma  
Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett té-

mák esetében is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megérté-

se, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed köve-

tése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és 

szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése. 

Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és idiomatikus kife-

jezéseket.  

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak 



 

 

utalnak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílusrétegbeli váltásoknak meg-

értése és használata. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, be-

szélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szö-

vegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, színdarabok, tanul-

mányaival kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, 

anyanyelvűek közti társalgás, médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programis-

mertetés, rövid hír). 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is természetes, 

könnyed és spontán kapcsolatteremtésre képes; 

aktívan részt tud venni az ismert témájú társalgásban;  

véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja 

védeni. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén 

követni a mások között zajló összetett interakciót, és 

hozzászólni még elvont, összetett és ismeretlen témák-

hoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, 

majdnem erőfeszítés nélkül; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és 

reagáljon ellenérvelésekre; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles 

körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott téma-

körökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes 

zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és lezárására vizuális és verbális segéd-

anyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen 

témákban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a külön-

böző megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az ellenérvekre. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle 

ügyben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, vélemé-

nyük kikérése, hatékony együttműködés. 

Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma meg-

oldásának során. 



 

 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott 

téma segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfele-

lő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljá-

ból. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok 

kikövetkeztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, 

annak érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg 

gondolkodik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával 

való pótlása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, 

humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, 

vita. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló világosan és kellő részletességgel fe-

jezi ki magát számos témában; 

ki tudja fejteni véleményét valamilyen aktuális témáról 

úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből 

adódó előnyöket és hátrányokat; 

mondanivalója létrehozásakor megtervezi, hogy mit és 

milyen eszközökkel mondjon; 

összefüggő beszéd megvalósításakor képes eltérni az 

előre elkészített szövegektől. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes mó-

don, majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett témákról, 

fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le megfelelően a 

beszédét; 

a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje 

ki a felmerülő problémát, és fogalmazza át mondaniva-

lóját; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott téma-

körökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes 

önálló beszéd létrehozására, önálló témakifejtésre. 

A fejlesztés tartalma  

Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 

Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. 

Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. 



 

 

A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.  

A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a monda-

nivaló átfogalmazása. 

A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tar-

talmazó használata. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő 

stratégiák alkalmazásával. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, hallgatóság előtti megnyilvánulás (elő-

adás iskolában, szórakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és esz-

mecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmácsolás ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszá-

sa, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a cikkeket 

és jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori problémák-

kal foglalkoznak, és szerzőjük álláspontját vagy véle-

ményét fejtik ki; 

megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni 

hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és 

fontosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket 

és érzéseket; 

legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt 

szövegek általános vagy részinformációinak megértésé-

re. 

A fejlesztés tartalma  
Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 

Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett 

útmutatás megértése.  

Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, hogy 

érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  

Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 



 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók, 

összetett használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, pros-

pektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos 

és elektronikus levelek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közös-

ségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes 

fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos 

tudományos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi 

szövegek, forrásirodalom.  

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló tud világos és részletes szövegeket 

írni az érdeklődési körének megfelelő számos témáról; 

tud tájékoztató és érvelő szöveget írni; 

rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít 

az eseményeknek vagy élményeknek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesz-

tett szövegeket írni összetett témákról a lényeges kérdé-

seket hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és 

fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 

kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivata-

los stílus jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak és az 

olvasónak megfelelő stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikáljon 

a címzettel rugalmasan és hatékonyan; 

legyen képes az érettségi íráskészséget mérő feladatai-

nak megoldására és az értékelési kritériumok alkalma-

zására. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos le-

vélben. 

A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzá-

sokat tartalmazó nyelvhasználatot. 

A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. 

Hivatalos hangvételű beszámoló írása. 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések készítése 

bármilyen szituációban. 

Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott szö-

vegről jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  



 

 

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvég-

zése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, 

emlékeztetők, jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy 

személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tuda-

kozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, meg-

állapodások, szerződések, közlemények, cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, 

elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., cse-

lekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 

készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő cikkek, 

kifejtő, érvelő, magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél.  

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B2+ nyelvi szint 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző 

típusú szövegek széles körében akkor is, ha nem világosan tagoltak, 

és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anél-

kül hogy feltűnően gyakran keresgélné a szavakat. Társasági és 

szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. 

Pontosan megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más 

beszélők gondolataihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az 

egyes alpontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a végén 

mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövege-

ket, és észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és 

a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak az 

érdeklődési köréhez. 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget 

alkot, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési 

mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett 

témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szemponto-

kat kiemeli. Megválasztja az olvasónak megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és kö-

vetelményeinek. 

 

Kommunikációs eszközök B2+ 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 



 

 

Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

 

 

 

 

 

 

 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how 

about you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice 

sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 

Megszólítás személyes 

és hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás személyes 

és hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward to hearing 

from you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

 

 

What’s the matter? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I’m suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 



 

 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

 Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! / Fantastic. / Terrif-

ic. 

I’m so glad / very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 

 

 

Do you regret going to live in the 

country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are 

difficult for her. 

If only I hadn’t changed 

my flat. 

I don’t regret it. 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new year? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to 

join us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might happen? 

I’m worried about the 

news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your exam 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, véle-

ménynyilvánítás és arra 

reagálás 

What do you think? 

What do you think of it?  

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do it. 



 

 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was right. 

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it like that. 

I don’t think it’s my fault. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

I wonder why they are so reluctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She 

must be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever 

been there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the news? That’s good / not bad / ter-

rible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at home? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, 

közömbösség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a 

kind of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s used 

for cooking. 

The girl with the blue um-

brella over there is my sis-

ter. 

The bag lying on the floor 

isn’t yours, is it? 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled along 

the arm of the crane and 

carefully put a safety har-

ness on the girl. 



 

 

Információkérés, -adás 

 

When will the plane leave? 

How long does it take to get there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 

minutes. 

 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come any 

earlier. I suppose we’ll arrive a bit 

late. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

She was crying because she’d been 

reading a very sad book. 

Well, simply because she 

hadn’t read my email in 

time. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to …? 

We took a taxi so as not to arrive late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip safer. 

Take the first street on the 

left. 

Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember meeting her? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember when we 

first met. 

I’ve forgotten to lock it. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Jane, could you do me a great favour? 

Could you lend me your bike for to-

morrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the washing up for 

you if you like. 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we take a taxi to the sta-

tion? 

Let’s go to the beach tomorrow. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say they 

were to arrive? 



 

 

Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

Listen, I have a little prob-

lem. 

I’ll tell you what; I’ve just 

had an idea. 

The first thing I would 

suggest is… Then we 

could… 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Befejezési szándék jelzése 

 

 

A partner mondanivalójának követése 

Can I join in? 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I 

was going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you. 

Saját szöveg struktu-

rálása 

Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Talking of films, I would… 

But there’s also another 

thing… 

Going back to the sub-

ject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

 

Fogalomkörök B2+ 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

was / were about to 



 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

  Future Perfect Progressive 

Passzív  Present Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Going to 

Future Perfect Simple 

Passive with Modals 

Present Infinitive 

Perfect Infinitive 

ing form 

Future Progressive 

Future Perfect Progressive 

  

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 



 

 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

the comparative + 

the comparative 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

 múlt modals + have + past 

participle 

 

 lehetőség a 

múltban 

may / might / could  

+ have + past 

participle 

 

 Következtetés must / can’t couldn’t  

+ have + past 

participle 

 

 sajnálat, kriti-

ka 

should / ought to 

+ have + past 

participle 

 

 szükségesség 

hiánya a múlt-

ban 

needn’t + have + past 

participle 

 

    



 

 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

sentence linkers 

 

 Feltételesség Conditional sentence Type 1 

  Conditional sentence Type 2 

  Conditional sentence Type 3 

 

Conditional sentences Type 3 – Mixed conditionals 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 vonatkozó Relative calsuse: Defining and Non-Definig Relative 

Clauses 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

 engedményes Clasuses of concession 

  Participles: Present Participle and Past Participle 

 

Praticiple Clauses 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neitehr … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 



 

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

with special 

introductory verbs: 

verb + full infinitive 

verb + object + full 

infinitive 

verb + ing form 

verb + that clause 

 

Műveltetés  Causative form 

 

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

Szórendcsere  Inversion  

  Emphatic forms 

(statements, 

questions) 

 

 



 

 

Angol mint második idegen nyelv 

A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat az öt tanév során B2 szintű 

nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása 

során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, 

munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok nyelvtanulási stratégiái és önbizalma 

szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását. Ez a korosztály látványosabb tempóban halad 

az előző évfolyamokon jellemzőnél, ezért reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből 

a 10. tanév végére az A1–A2 közötti szintet, a 12. évfolyam befejezésére pedig az B1-B2 

közötti szintet elérjék a diákok. A célok és feladatok egybeesnek az első idegen nyelvnél 

kifejtettekkel. 

Iskolánkban az angol, mint második idegen nyelv tanítása a NYEK évfolyamon 

megkezdődik, és a gimnáziumi képzés utolsó két évben az ide járó diákok számára emelt 

szintű képzést biztosítunk, mely során az alap szintű kerettantervben foglalt kitűzött célok 

elérését az ismeretanyag elmélyítésével próbáljuk elérni.  

Nyelvi előkészítő évfolyam 

9/Ny. évfolyam 

Óraterv: 

 

Heti óraszám 6 

Hetek száma 36 

Éves óraszám 216 

KER-szint A2 

 

Éves óraszám: 216/év, 6 óra/hét 

 

Témakör óraszám 

1. Család 20 

2. Szabadidő 19 

3. Iskola 20 

4. Ruházat 19 

5. Ételek 20 

6. Utazás 20 

7. Országok, nemzetiségek, kultúrák 19 

8. Környezetünk 20 

9. Munka 19 

10.Közlekedés 19 

11. Szabadon felhasználható 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal 

való kiegészítés (pl. saját iskolám, hazám ünnepei) 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmé-

21 



 

 

lyítése a tanulók igényeinek megfelelően 

 Projektmunkák a témakörökhöz kapcsolódóan 

12. összesen 216 

 

Témakörök 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcso-

lata, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, biza-

lom, együttérzés; fogya-

tékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: biotermékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehető-

ségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság ott-

hon és a lakókörnyezet-

ben, víz és energia- taka-

rékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek. 

lakóhely és környék ha-

gyományai. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, 

változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípu-

sok; globális problémák, 



 

 

életminőségek különbsé-

gei; a Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és 

más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

tudás fogalmának átalaku-

lása, a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tu-

dásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelessé-

gek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: pályaorientáció és 

munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 

gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: testi és lelki egés-

zség, balesetek megelőzé-

se, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés sze-

repe, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Földrajz: más népek kul-

túrái. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: különböző kultúrák 

mítoszai, mondái; a rek-

lám és a popzene új szó-

beli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: tán-

cok, népi játékok, a sport 



 

 

és olimpia története, pél-

daképek szerepe, sport-

ágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituá-

ció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, ér-

telmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi 

alkotások leírása, értel-

mezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a ke-

rékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: közlekedési isme-

retek, közlekedésbizton-

ság, fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság a közle-

kedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet 

földrajzi alapjai, nyelvek 

és vallások, egyes megha-

tározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munká-

ban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: számítógé-

pen keresztül való kap-

csolattartás, információ 

keresése, az informatikai 

eszközöket alkalmazó 

média, az elterjedt info-

kommunikációs eszközök 

előnyei és kockázatai, a 

netikett alapjai, élőszóval 

kísért bemutatók és fel-

használható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: család és háztartás, 

tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

 



 

 

Matematika: alapművele-

tek, grafikonok értelme-

zése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

A1-es és A2-es fejlesztési ciklus 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek. A tanuló 

már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelv-

ében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak és 

amelyeka személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

egyszerű kérdések és kijelentések megértése; ha közvetlen, szemé-

lyes dolgokról van szó. 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szöve-

gek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megér-

tést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása. 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyakoribb fordulatokat, ha 

közvetlen, személyes dolgokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlé-

sek lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát al-

kalmaz.  

 

 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések, fordulatok és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levo-



 

 

nása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

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

nyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek. 

Telefonbeszélgetésekben az alapvető információk megértése. 

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

Egyszerű útbaigazítás megértése pl. gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés esetében. 

A nemzetközi vayg más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg megértéséhez, a 

várható vagy a megjósolható információk keresése.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemu-

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; párbeszédek a mé-

diából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országok-

ból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, mo-

tiváció.A tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal kommunikál. Személyes adatokra vonatkozó 

kérdéseket tesz fel és válaszol meg. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás 

a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megérte-

tés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni mindennapi helyze-

tekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 

képes alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy meg-

értesse magát, illetve megértse beszédpartnerét; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő 

kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 



 

 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Kapcsolat létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás ill. mások bemutatása.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel. 

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

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfo-

galmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, be-

szélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás struktu-

rált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalma-

zása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszó-

lítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló 

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, mo-

tiváció. A tanuló leírja magát és környezetét egyszerű fordulatok-

kal és mondatokkal. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggé-

sek kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 



 

 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekap-

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normá-

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemu-

tatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondola-

tait. Alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegek-

ben.Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó 

képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, mű-

vészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

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

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

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

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Alapvető stratégiák használata a szövegértéshez, pl. a nemzetközi és más nyelven tanult sza-

vak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, ill. időrendi kap-



 

 

csolatokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv ta-

nulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, moti-

váció. A tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert té-

mákról. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbe-

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

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartal-

makkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap 

írása). 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

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

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

 



 

 

Kommunikációs eszközök A1 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-

lás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemuta-

tás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice 

to meet you.  

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very 

well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon. 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never 

mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

 

Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az el-

ismerése és el nem is-

merése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK. 

All right. 

I think he’s wrong/right. 



 

 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

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

please. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagá-

lás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra rea-

gálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagá-

lás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 

Visszakérdezés, ismét-

léskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés ké-

rése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

Fogalomkörök A1 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I 

don’t drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. 

Why didn’t you come 

yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do 

on Saturday? 

 

Birtoklás kifejezése  Present forms of 

have 

I have five friends at 

school. 

 



 

 

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

their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, helymegha-

tározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, 

… 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and 

plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 

1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little 

money. 

Minőségi viszo-

nyok 

 Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour 

is it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 



 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any 

matchboxes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, 

nobody, everybody 

 

Kommunikációs eszközök A2 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra rea-

gálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 



 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedetlen-

ség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 



 

 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 

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

Is it a must? For sure? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

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

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bizonytalan-

ság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

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

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 



 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magya-

rázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszéd-

re 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök A2 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I 

don’t drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect 

Simple 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. 

Why didn’t you come 

yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do 

on Saturday? 

 

  Future with Will When will you be fourteen? 

 

    

Birtoklás kifejezé-

se 

 Past forms of have I didn’t have many friends 

at school. 

 

  Have with will At the age of 25 I will have 

a car. 

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

their dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 



 

 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, 

… 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spa-

in? For one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He 

has not finished yet.  

She has just entered the 

rrom.  

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have 

you got? 

I’ve got a lot of/little 

money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, 

every, each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 



 

 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl.  

She is the most intelligent 

of all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour 

is it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing 

permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it 

rains. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any 

matchboxes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, 

nobody, everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting 

verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he 

lives. 

Tell him to stop it. 

 



 

 

A fejlesztés várt ered-

ményei a ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid be-

szélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogal-

mazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és köz-

vetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról. 

 

Négyosztályos képzés, 9–12. évfolyam 

Óraterv: 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 3 3 5 5 

hetek száma 36 36 36 32 

éves óraszám 108 108 180 160 

KER  szint A2+ B1 B1+ B2 

 

9. évfolyam 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben 

megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az 

első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási 

motiváció ébren tartása is. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 9. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála második szintjére, az A2+ tudásszintre, amely megfelelő 

alapul szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a 

minimumként előírt B2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. Figyelembe 

vesszük, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, 

erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építünk a tanulók nyelvi kreativitására, 

problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a 

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

órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak 

hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a 

társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik 



 

 

felismerésében, a zok önálló javításában. 

Éves óraszám: 108/év, 3óra/hét 

 

 

Témakörök a 9. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőt-

tekkel. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tole-

rancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, 

a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatos-

ság otthon és a lakókörnyezetben, 

víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek; hon- és népis-

meret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én 

városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

Témakör óraszám 

1. Személyiség 20 

2. Sport 18 

3. Vidék 21 

4. Mozi 17 

5. Vásárlás 21 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyé-

ni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

11 

Összesen: 108 



 

 

érték, változatos élővilág, az időjá-

rás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Szabadidő, művelődés,  

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid 

epikai, lírai, drámai művek olvasá-

sa, a reklám és a popzene új szóbe-

li költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatu-

datosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi 

játékok, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus 

zene, pop- zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alap-

elemei, beszédre késztetés, befo-

gadás, értelmezés, különböző kul-

túrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotá-

sok leírása, értelmezése. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek; fizika: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfede-

zések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresz-

tül való kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai eszközö-

ket alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és kockázata-

inak megismerése, a netikett alap-

jainak megismerése, élőszóval 

kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás, tudatos vásár-

lás, pénzügyi ismeretek. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: a jövedelem 



 

 

szerepe a családban, kiadás, bevé-

tel, megtakarítás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

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

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szól-

nak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvé-

telek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid 

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklő-

dési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazá-

suk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 



 

 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepe-

tés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycse-

re.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszé-

léséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelv-

használat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasí-

tások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más embe-

rekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörök-

ben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontos-

sággal.  

A fejlesztés tartalma 



 

 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gon-

dolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rap-

szövegek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő au-

tentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kis-

mértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szö-

vegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

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



 

 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek köz-

vetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra 

vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alap-

ján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomások-

ról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezé-

se. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek lét-

rehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek kö-

vetésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különál-

ló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással.  

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szó-

kincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 



 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyúj-

tó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazo-

lás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegy-

zetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

A fejlesztés várt eredményei az A2+ 

fejlesztési ciklus végén 

A2+ szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből ki-

szűrni a lényeget és néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, ké-

pes feltenni és megválaszolni kérdéseket kiszámítha-

tó, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és 

információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő be-

széd létrehozására egyszerű, begyakorolt mondat-

szerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs 

segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, meg-

talál információkat egyszerű szövegekben, különbö-

ző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír 

hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján. 

 

Kommunikációs eszközök A2+ 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 



 

 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to meet 

you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the 

day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedet-

lenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 



 

 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you 

like it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem ismeré-

se 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my 

boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 

He looks nice. 

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

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so?Do I have 

to...? Is it a must? For sure? 

 

People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

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

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 

finally they all met at the 

cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. They 

might come, or they might not 

come. 

She can’t be very old. She must 

be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

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



 

 

Meghívás és arra reagá-

lás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb be-

szédre 

Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

 

 

Fogalomkörök A2+ 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

  Future with Will When will you be fourteen? 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

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

dog  



 

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, every 

day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

For one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 



 

 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

10. évfolyam 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála harmadik szintjére, a B1 tudásszintre, amely megfelelő alapul 

szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a 

minimumként előírt B2 szintet. 



 

 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

Éves óraszám: 108/év, 3óra/hét 

 

 

Témakörök a 10. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőt-

tekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tole-

rancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Környezetünk Technika, életvitel és gyakorlat: 

Témakör óraszám 

1. Technika 20 

2. Ünnepek, szokások 18 

3. Természet, környezetvédelem 21 

4. Emberek, kultúra 21 

5. Irodalom 17 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyé-

ni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Összesen: 108 



 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, 

a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

fenntarthatóság, környezettudatos-

ság otthon és a lakókörnyezetben, 

víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek; hon- és népis-

meret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én 

városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág, az időjá-

rás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid 

epikai, lírai, drámai művek olvasá-

sa, a reklám és a popzene új szóbe-

li költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatu-

datosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi 

játékok, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus 

zene, pop- zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alap-

elemei, beszédre késztetés, befo-

gadás, értelmezés, különböző kul-

túrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotá-

sok leírása, értelmezése. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek; fizika: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfede-

zések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresz-

tül való kapcsolattartás, informá-

ció keresése, az informatikai esz-



 

 

közöket alkalmazó média megis-

merése, az elterjedt infokommuni-

kációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a 

netikett alapjainak megismerése, 

élőszóval kísért bemutatók és fel-

használható eszközeik. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

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

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szól-

nak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvé-

telek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid 

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklő-

dési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazá-

suk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-



 

 

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepe-

tés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycse-

re.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszé-

léséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelv-

használat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasí-

tások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2+, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más embe-

rekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörök-

ben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontos-



 

 

sággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gon-

dolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rap-

szövegek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő au-

tentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kis-

mértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szö-

vegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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



 

 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

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

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét informáci-

ókra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alap-

ján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomások-

ról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezé-

se. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek lét-

rehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek kö-

vetésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különál-

ló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szó-

kincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 



 

 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyúj-

tó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazo-

lás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegy-

zetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1 

fejlesztési ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasz-

nálatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáció-

kat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsoló-

dó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szöve-

geket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

 

Fogalomkörök B1 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 



 

 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

    

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

  Future with will When will you be fourteen? 

 

    

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

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

dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location, 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

    

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

I have already read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the room.  



 

 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

 It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

 



 

 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

Kommunikációs eszközök B1 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  



 

 

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 



 

 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

friend 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

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

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

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

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

ble. 

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

day? 

I’m planning to do so.  



 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 



 

 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd struktu-

rálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

11. évfolyam 

A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan 

valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok 

közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik 

nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk 

során, valamint egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, az B1+ szintre, azaz a szinten 

megkövetelt tudás egy elmélyültebb ismeretére és alkalmazására. 

Éves óraszám: 180/év, 5óra/hét 

 

Témakör óraszám 

1. Divat 33 

2. Jelen és múlt 33 

3. A munka világa 34 

4. Az emberi test 35 

5. A számítógép  32 

Szabadon felhasználható: 18 



 

 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: család és háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az 

időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, családi 

élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, 

pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai 

képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és 

állampolgári ismeretek: a 

tudás fogalmának átalakulása, 

a tanulás technikái, élethosz-

szig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudás-

bázisok, könyvtári informáci-

ós rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: pályaorientáció és mun-

ka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egés-

zséges ételek. 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakor-

lása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 180 



 

 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorsétter-

mekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

Biológia-egészségtan: testré-

szek, egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogya-

tékkal élők, betegségmegelő-

zés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rend-

szeres testedzés hatása a 

szervezetre, relaxáció. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a mun-

kában. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; fizi-

ka: tudománytörténeti jelen-

tőségű felfedezések, találmá-

nyok. 

 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkal-

mazó média megismerése, az 

elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és koc-

kázatainak megismerése, a 

netikett alapjainak megisme-

rése, élőszóval kísért bemuta-

tók és felhasználható eszkö-

zeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakor-

lat: család és háztartás, tuda-

tos vásárlás, pénzügyi isme-

retek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megta-

karítás, hitel rezsi, zsebpénz. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1,azaz a tanuló megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen 

előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 



 

 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, még normál beszédtempóban is. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 

amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítsé-

gével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lénye-

gének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

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

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, inter-

júk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rá-

dióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet leg-

több helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó té-

mákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommu-

nikációs helyzethez. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonság-

gal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 



 

 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevo-

nása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni 

a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szó-

kincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-



 

 

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazá-

sa. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.  

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkör-

nyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lé-

nyegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.  

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösz-

szefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 



 

 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz is-

mert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hét-

köznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szöveg-

ről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid je-

lent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.  



 

 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.  

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyúj-

tó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazo-

lás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegy-

zetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid 

jelenetek, paródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1+ 

fejlesztési ciklus vé-

gén 

B1+ nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyel-

vi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszter-

használatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, 

a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáció-

kat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcso-

lódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szöve-

geket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

 

Kommunikációs eszközök B1+ 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 



 

 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully,  

Yours sincerely 

Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 

What a shame! 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 



 

 

 

How do you feel about that? 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Were you surprised to hear the 

news? 

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

friend 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

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

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

People must sleep some-

times. 



 

 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

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

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

bad/terrible. 

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

day? 

I’m planning to do so.  

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise.  

Mind your own business. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 

they can come any earlier. I suppose 

he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 



 

 

Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember where you left it? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I 

put my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Reklamálás It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? Sorry, 

I couldn’t catch it. 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 



 

 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 

all... 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 

 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, 

… 

 

Fogalomkörök B1+ 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Perfect 

Continuous 

I have been learning English 

for 4 years. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

  Present Perfect 

Passive 

Our car has just been repaired. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

  Past Simple Passive When was this book written? 

 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

  Future Simple Passive When will it be done? 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

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

dog  



 

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

    

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now 

Yesterday, last week, two years 

ago 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

How long (Present 

Perfect Simple, 

Continuous) 

I havealready read it. He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

We haven’t met yet, I suppose. 

I have been sitting here for 

hours. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 



 

 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to 

 

Manage to 

At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

How did you manage to come 

in? 

  Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

    

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség Conditional I. 

Conditional II. 

We’ll stay at home if it rains. 

We would stay at home if it 

began to rain. 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 



 

 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

Relative pronouns 

 

one, ones 

Substitute do 

A, an, the 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

The girl who lives next door 

bought a car. The book I gave 

you… 

Which one would you like? 

He asked me to help him, and I 

did. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

  Reported speech with 

past reporting verb 

She said I was handsome. 

I asked him if we had met 

before. 

 

12. évfolyam 

A második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

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

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

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

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

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

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

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

Éves óraszám: 180/év, 5óra/hét 

 

Témakör óraszám 

1. Bűnözés, bűnmegelőzés 33 



 

 

 

Témakörök a 12. évfolyamra 

Témák 
Kapcsolódási pon-

tok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk 

kapcsolata, családi 

élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fo-

gyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcso-

latok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, 

együttérzés; fogya-

tékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarí-

tás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: bioter-

2. Kapcsolatok 33 

3. Utazás 34 

4. Pénz 35 

5. A művészetek világa 32 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyé-

ni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

18 

Összesen: 180 



 

 

mékek. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Földrajz: más népek 

kultúrái. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, 

mondái; a reklám és 

a popzene új szóbeli 

költészete. 

 

Informatika: e-

könyvek, médiatuda-

tosság. 

 

Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, 

a sport és olimpia 

története, példaké-

pek szerepe, sport-

ágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, 

popzene. 

 

Dráma és tánc: a 

szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

befogadás, értelme-

zés. 

 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros 

közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közleke-

dési ismeretek, köz-

lekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális 

élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 



 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

 

Matematika: alap-

műveletek, grafiko-

nok értelmezése. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarí-

tás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1+,azaz a tanuló megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen 

előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, még normál beszédtempóban is. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 

amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítsé-

gével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lénye-

gének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

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

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésé-



 

 

nek kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, inter-

júk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rá-

dióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet 

legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó té-

mákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommu-

nikációs helyzethez. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonság-

gal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevo-

nása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-



 

 

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1+, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutat-

ni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szó-

kincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazá-

sa. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.  

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 



 

 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkör-

nyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lé-

nyegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.  

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösz-

szefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz 

ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hét-

köznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 



 

 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szöveg-

ről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid je-

lent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.  

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.  

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyúj-

tó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazo-

lás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegy-

zetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid 

jelenetek, paródiák. 

 

Kommunikációs eszközök B2 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 



 

 

Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

 

 

 

 

 

 

 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how about 

you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 

Megszólítás személyes és 

hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás személyes és 

hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward 

to hearing from you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások hogyléte 

felől és arra reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

 

 

What’s the matter? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I’m suffering from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you. 

That’s all right. 

Not at all. 



 

 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your 

help. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming 

late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! / Fantastic. / Terrific. 

I’m so glad / very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 

 

 

Do you regret going to live in 

the country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are difficult 

for her. 

If only I hadn’t changed my flat. 

I don’t regret it. 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking for-

ward? 

What are your hopes for the 

new year? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to join 

us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look 

worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might 

happen? 

I’m worried about the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with 

your exam results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 



 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, vélemény-

nyilvánítás és arra reagálás 

What do you think? 

What do you think of it?  

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was right. 

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it 

like that. 

I don’t think it’s my fault. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

I wonder why they are so re-

luctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She must 

be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the 

news? 

That’s good / not bad / terrible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at 

home? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, közömbös-

ség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s used for 

cooking. 

The girl with the blue umbrella 

over there is my sister. 

The bag lying on the floor isn’t 

yours, is it? 



 

 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled along the 

arm of the crane and carefully 

put a safety harness on the girl. 

Információkérés, -adás 

 

When will the plane leave? 

How long does it take to get 

there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 minutes. 

 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come 

any earlier. I suppose we’ll 

arrive a bit late. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

She was crying because she’d 

been reading a very sad book. 

Well, simply because she hadn’t 

read my email in time. 

He didn’t give way; this is how 

it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to 

…? 

We took a taxi so as not to 

arrive late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip safer. 

Take the first street on the left. 

Emlékezés, nem emlékezés Do you remember meeting 

her? 

 

Did you remember to lock the 

door? 

I can’t remember when we first 

met. 

I’ve forgotten to lock it. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Jane, could you do me a great 

favour? 

Could you lend me your bike 

for tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the washing up for you if 

you like. 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we take a taxi to 

the station? 

Let’s go to the beach tomor-

row. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 



 

 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should 

do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say they were 

to arrive? 

Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

Listen, I have a little problem. 

I’ll tell you what; I’ve just had 

an idea. 

The first thing I would suggest 

is… Then we could… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Befejezési szándék jelzése 

 

 

A partner mondanivalójának 

követése 

Can I join in? 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I was 

going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you. 

Saját szöveg strukturálása Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Talking of films, I would… 

But there’s also another thing… 

Going back to the subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

 

Fogalomkörök B2 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

Doctors don’t agree how we 

can reduce our levels of stress. 

I’m not feeling well today. 

I’ve read at least three books 

so far this month. 

Have you ever had an 

operation? 

I haven’t been sleeping well 

recently. 

Múltidejűség past simple 

 

She was ill, but she didn’t see 

a doctor. 



 

 

past continuous 

 

past perfect 

What were you and Sarah 

talking about?  

She said the flight had been 

fine until the plane hit some 

turbulence. 

Jövőidejűség going to  

 

future simple 

future continuous 

future perfect 

Look at those clouds, it’s 

going to rain. 

I don’t think he’ll do it. 

This time next week I’ll be 

lying on the beach. 

I’ll have finished the article by 

Friday, so I’ll email it to you 

then. 

Műveltetés have/get sg done I’m getting my car washed this 

afternoon. 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Have, possessive adj. 

possesive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

She’s had her car for two 

years.. 

mine, yours, etc. 

the doctor’s prescription 

the bumper of the car 

Whose seat is this? 

Who does this ticket belong 

to? 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

geographical location 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, in front of, 

behind, inside, outside, above, 

at the top/ bottom, along the 

river, through the forest, past 

the church, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

 

 

Gyakoriság 

 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

 

when? what time? 

how long? 

 

while 

already, yet, just, so far, 

recently, lately, etc. 

always, often, sometimes, 

never, once a week, 

occasionally, etc. 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four 

hours. 

She was watching TV while 

we were working. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 plurals, countables, 

uncountables, 

numbers, pronouns, 

etc. 

traffic, furniture, clothes, 

news, information, luggage, 

etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi viszo-  comparative sentences She’s better at maths than 



 

 

nyok (short, long 

adjectives) 

irregular adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

physics. 

This story is the most 

interesting of all. 

This picture is too old, just like 

the other. 

Modalitás  should, can, must, 

may, might, need, have 

to, used to, etc. 

 

 

 

 

modals + perfect 

infinitive 

 

 

passive modals 

You should ask the teacher. 

You should have told me 

earlier that she was coming. 

They must be at home, there’s 

a light in the window. 

I used to drink five cups of 

coffee a day, but now I only 

drink tea. 

They can’t have gone to bed 

yet, it’s only 10 o’clock.. 

I must have passed the exam, 

I’m sur I got all the answers 

right. 

Your wallet might have been 

stolen when you were getting 

off the train. 

Logikai viszo-

nyok 

 linking words 

 

 

 

conditional 1 

 

conditional 1 with 

future time clause 

conditional 2 

 

conditional 3 

and, or, but, because, although, 

that’s why, in case, etc. 

Take your umbrella in case I 

rains. 

If you want to be fit, you have 

to do exercise every day. 

I’ll be ready as soon as I’ve 

had a shower. 

If I were you, I wouldn’t buy 

that old car. 

He would have died if he 

hadn’t been wearing a helmet. 

Függő beszéd  reported speech Did she say she was joining us 

for dinner? 

Szövegösszetar-

tó eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, 

quantifiers, etc. 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, some-

where, no-one, all, every, each, 

both, etc. 

Everything is made up of at-

oms. 

Both insects and spiders are 

invertebrates. 

 



 

 

Német nyelv 



 

 638 

Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az 

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

és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

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

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási 

folyamatba. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 

minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 

személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából is kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

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

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, 

az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek 

sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta 

az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen 

elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az 

írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad 

alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a 

tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való 

segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

Iskolánkban tantervünk szerint az első idegen nyelv oktatása az 5 osztályos gimnáziumi 

képzésben, az általános iskolában már megszerzett tudásanyagra építve folytatódik. A 

felvételi vizsgát követően az iskolánkba jelentkező tanulók tudásszintjét szintfelmérő 

feladatsor alapján mérjük fel. A németes csoport tudásszintje alapján általában rendkívül 

heterogén. Ezért is jelent nagy lehetőséget tanulóink számára a nulladik évfolyamos nyelvi 

képzés. Ezt a tényt szem előtt tartva munkaközösségünk úgy határozott, hogy a helyi tanterv 

nyelvi előkészítő évfolyamán csak minimális mértékben írunk elő további tananyagot, a 

rendelkezésre álló időkeretet az egyes tematikai egységek között osztjuk el gyakorlásra, 

elmélyítésre, az alkalmazható tudás megszerzése vagy a képességek fejlesztése céljából. 

Természetesen fontos szempont legtehetségesebb tanulóink továbblépésének biztosítása is, 

amit differenciált oktatással valósítunk meg. 

Az iskolánkban általánosan bevált gyakorlat szerint a nyelvi előkészítős csoportot német 

nyelvből két nyelvtanár oktatja a rendelkezésre álló órakertet nagyjából 1:2 arányban 

megosztva. Így a tanári és tanulói motiváció fenntartható és erősíthető, az intenzív forma adta 

nehézségek jelentősen csökkenthetők. Ez lehetőséget ad a tapasztalatcserére, egymás 

segítésére és a felelősség megosztására is. A munkamegosztás a tanulási-tanítási folyamat 

egészére épül, a különböző tevékenységeket integráltan kezelve, ebben segítségükre vannak a 
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rendszeres szóbeli egyeztetések. A tanulók így több különféle tanári megközelítéssel 

találkoznak, ezek kiegészítik és erősítik egymást. Ez a kommunikációs helyzetet közelebb 

viszi a valós nyelvi helyzetekhez, csökkenti az esetleges egyhangúságot, és nagyobb az esély 

arra is, hogy minden tanuló megtalálja a neki megfelelő nyelvtanulási módot.  

A másodnyelves csoportok között már nagyobb lehetőség kínálkozik a nyelvi szintnek 

megfelelő bontásra. Indokolt esetben e csoportok között a gyengébb csoportból az erősebbe 

(vagy fordítva) engedélyezzük az átjárást: Ebben az esetben a szaktanárok ajánlása alapján a 

munkaközösség dönt. 

Az iskolában működő német nyelvi munkaközösségnek az a véleménye, hogy a 9-12. 

évfolyamra vonatkozó, a kerettantervben megadott anyag – az iskolánk által biztosított 

órakeretben – első nyelv esetén az ötosztályos képzési formában 10. osztály végére, tehát 3 

tanév alatt; második idegen nyelvként pedig a 12. osztály végére elvégezhető. Így elérhetjük, 

hogy tanulóink a 10., ill. 12. év végére rendelkezzenek a kerettantervben rögzített 

tananyagnak megfelelő tudásanyaggal és ismerettel. Ezáltal biztosítva látjuk azt, hogy a 12. 

évfolyam elvégzése után megfelelő tudás birtokába jussanak, és számukra biztosítható legyen 

a közép- illetve emelt szintű érettségi, az általános közép-, a legtehetségesebbek esetében 

pedig a felsőfokú nyelvvizsga, illetve felsőoktatási intézménybe való bejutás lehetősége. 
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Német mint első idegen nyelv, ötosztályos képzés 

Óraszámok, nyelvi szintek 

 

Évfolyam 9/Ny. 9. 10. 11. 12. 

Heti óraszám 12 5 5 3 3 

Hetek száma 36 36 36 36 32 

Éves óraszám 432 180 180 108 108 

KER szint A2-B1 B1-B2 B2 B2+ B2-C1 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

9/Ny. évfolyam 

A nyelvi előkészítő évfolyam, azaz a 9/Ny. osztályok (20/2012., 2. § (2) b)) általános céljai 

megegyeznek az „Idegen nyelvek” kerettantervekben megfogalmazottakkal. Az előkészítő 

évben biztosított intenzív nyelvtanulás keretében a különböző háttérrel érkező tanulók esélyt 

kapnak tudásuk összehangolására, a felzárkózásra és az intenzív fejlődésre. A NYEK képzés 

közvetlen célja, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók intenzív nyelvtanulással olyan 

nyelvtudáshoz jussanak, amely megalapozza a további négy év nyelvtanulását. A tervezéskor 

figyelembe kell venni azonban, hogy a nyelvi előkészítő évfolyam magas idegen nyelvi 

óraszáma elsősorban nem arányosan megemelt tananyagmennyiséget jelent, hanem tágabb 

teret biztosít az elmélyítésre, a gyakorlásra és a szilárd alapok megteremtésére. A több 

nyelvóra segítségével az iskolán kívül kevesebb nyelvtanulási lehetőséggel rendelkező 

tanulók hátránya kompenzálható, sőt a hagyományos képzésben résztvevőkhöz képest 

magasabb kimeneti szint is elérhető.  

Az első idegen nyelvből a nyelvi előkészítő évfolyam végére a tanulóknak el kell jutniuk 

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

tudásszintre. A magasabb óraszám lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a 

felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az 

egyéni szükségletek figyelembe vételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a 

továbbiakban minden tanuló eljusson a középiskolai tanulmányok végén minimumként előírt 

B2 szintre. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni 

a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT 

fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák 

feldolgozása során valósíthatók meg. A NYEK tág keretet nyújt annak tudatosítására a 

tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben 

és a tanulásban, később a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. A 

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján 

A NYEK évfolyamon is fontos a korosztályi sajátosságok beépítése a nyelvtanulásba. A 

tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus 
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önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók 

nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás 

sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos 

interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív 

támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, 

ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, 

sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

Ezekben az osztályokban mindezek koncentráltan jelennek meg a nagyobb óraszám és a 

nyelvtanárokkal töltött több óra miatt. 

A tananyagok esetében a nyelvi előkészítő évfolyam nagyobb nyelvi óraszáma miatt több 

lehetőség adódik kiegészítő anyagok felhasználására, ezek segítségével a tanulási motiváció 

tovább erősíthető, és a nyelvtanulás autentikusabbá válik. A jól kiválasztott anyagok az egyes 

készségek fejlesztésében nagy segítséget jelenthetnek. Az elektronikus anyagok, az IKT 

integrálása a nyelvtanulásba különösen fontos eszköz lehet. A nyelvi előkészítő évfolyam 

megfelelő tervezéssel változatos és hatékony nyelvtanulást eredményez, számos olyan 

tevékenységre ad lehetőséget, amelyekre az egyéb nyelvtanulási formákban általában 

kevesebb idő jut. 

A nyelvi előkészítő évfolyam a mérés, értékelés terén is összetettebb feladatot jelent. A 

tanulók iskolai életében különösen nagy hangsúly kerül a nyelvtanulásra, így a folyamatos 

visszajelzés nagy jelentőséggel bír. A nagyobb óraszám lehetőséget ad az alapos és sokszínű 

értékelésre, mely mind eszközeiben (projektmunka, prezentáció stb.), mind az értékelő 

személyében (tanár, társ vagy a tanuló önmaga) igen változatos lehet. Az osztályozáson túl 

hasznos lehet a rendszeres írásbeli vagy szóbeli szöveges értékelés is.  

Az intenzív nyelvtanulás dinamikája eltér a szokásostól, ezért több pontra külön figyelmet 

kell fordítani. Különösen fontos a motiváció fenntartása, amiben segít a tanulókkal való 

szoros együttműködés, a valós tanulási helyzetek megteremtése, a változatos tevékenységek. 

Meg kell találni az új anyag és a gyakorlás megfelelő arányát, valamint tudni kell kezelni azt a 

csalódást, amelyet az intenzív tanulásból fakadó látványos fejlődés későbbi (természetes) 

lassulása okoz.  

A nyelvi előkészítő évfolyamon megnő a differenciálás jelentősége is. A NYEK elegendő 

teret hagy számos olyan feladatra, amelyekre a normál nyelvi képzésben nehezebb időt 

találni, ilyen például a tanulók fokozatos felkészítése az önálló nyelvtanulásra, vagy a 

nyelvtanulásnak a személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak kiaknázása. A nagyobb 

órakeret több lehetőséget kínál a „kísérletezésre”, az innovációra, új módszerek, eljárások 

kipróbálására. Az eredmények jól hasznosíthatók az intézmény munkájának más területein is, 

például más tantárgyakban is segíthetik a módszertani innovációt.  

A NYEK végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő 

világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan 

éljenek. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely 

segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a szakmai pályafutás során is az 

eligazodásban és a boldogulásban.  

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, is-

meretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szöve-

gek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megér-

tést segítő, változatos feladatokra támaszkodva;  

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása. 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalai-

ban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érve-

inek megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdek-

lődési körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és 

érthetően beszélnek. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása 

a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

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

vi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részin-

formációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítsé-

gével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lénye-

gének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

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

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemu-

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, 

dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádiómű-

sorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanu-



 

 

lási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-

tanulás iránti motivációja. 

 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folyta-

tása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan hely-

zetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklő-

dési körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biz-

tonsággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszter-

használatban. 

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel. 

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

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfo-

galmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, be-

szélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás struktu-

rált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalma-

zása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 



 

 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevo-

nása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszó-

lítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló 

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanu-

lási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-

tanulás iránti motivációja. 



 

 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések 

kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerke-

zetek segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifej-

tése 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekap-

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normá-

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  



 

 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazá-

sa. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.  

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemu-

tatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például v1izuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, is-

meretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, mű-

vészeti alkotások iránt. 

 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinfor-

mációk kiszűrése. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megérté-

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

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  



 

 

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.  

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szöveg-

összefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

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

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulá-

si képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-

tanulás iránti motivációja. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-



 

 

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbe-

jegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartal-

makkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap 

írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

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

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid je-

lent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.  

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 



 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyúj-

tó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazo-

lás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegy-

zetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid 

jelenetek, paródiák. 

 

 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttek-

kel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: a jöve-

delem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: biotermékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a 

ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek. lakóhely 

és környék hagyományai. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág. 

 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai 

képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk 

és más országokban. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a ta-

nulás technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 



 

 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

 

Informatika: digitális tudásbá-

zisok, könyvtári információs 

rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, köte-

lességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálko-

zás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, test-

ápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 

gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: testi és lelki egészség, ba-

lesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testré-

szek, egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogyaték-

kal élők, betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendsze-

res testedzés szerepe, relaxá-

ció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák mítoszai, 

mondái; a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, mé-

diatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, 

népi játékok, a sport és olimpia 

története, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus 

zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alko-

tások leírása, értelmezése. 



 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszer-

vezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntart-

hatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet föld-

rajzi alapjai, nyelvek és vallá-

sok, egyes meghatározó jellegű 

országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az infor-

matikai eszközöket alkalmazó 

média, az elterjedt infokom-

munikációs eszközök előnyei 

és kockázatai, a netikett alap-

jai, élőszóval kísért bemutatók 

és felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: család és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, 

grafikonok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: a jöve-

delem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel rezsi, zsebpénz. 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszél-

getésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmaz-

va történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egy-

szerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témák-

ról. 

 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a minden-

napi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszter-

használatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyi-

latkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusje-

gyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat 

a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-

wechsel 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 

 

 

múltidejűség Präteritum 

(hatte, war) 

Ich hatte keine Zeit. Ich war 

nicht zu Hause. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs 

besuchen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 



 

 

 igepárok liegen/legen, ste-

hen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den 

Tisch. 

 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és rendha-

gyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 múltidejűség (2) Modalverben im Prä-

teritum (konnte, woll-

te, musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heu-

te. 

Wer ist dieser Mann?- Der 

Vater von Peter! 

  gehören + D. (<>ge-

hören zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine 

Garage.) 

Térbeli viszo-

nyok 

   

 irányok, hely-

meghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im 

Kino. 

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den 

Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den 

Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli viszo-

nyok 

   



 

 

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am Frei-

tag 

Diesen Montag geht es nicht. 

  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren wir nach 

Berlin.  

Er wird gegen acht nach Hau-

se kommen. 

Ich habe zwei Stunden wö-

chentlich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. Seit vier Jahren 

wohne ich in dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott meny-

nyiség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. Ich brauche mehr 

Geld/mehrere Bücher. 

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße 

links. 

 határozatlan 

mennyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

  Was für ein? Wel-

cher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock mo-

disch. Sie hat einen reichen 

Mann geheiratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde 

ich prima. 

  Was für 

ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? 

– Den deutschen Krimi. 



 

 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Ge-

hen wir jetzt! 

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 

    

Esetviszonyok 

 

   

 

 

 Nominativ,  Akkusativ 

Dativ   

  

Präpositionen mit dem 

Akkusativ (für) 

Präpositionen mit dem 

Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Karte. 

 Ich brauche das Zimmer für 

einen Tag. 

 

Ich komme mit meiner Freun-

din 

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses 

Angebot. 

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß ent-

lang. 

Logikai viszo-

nyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? Wo-

her? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások 

(Nominativ, 

Akkusativ, Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in 

Berlin. 

Er lebt in Ungarn, aber er 

spricht kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 



 

 

 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók 

(entweder-oder, 

weder-noch, sowohl-

als auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er 

arbeiten. Er ist böse, weil  es 

immer regnet. Er meint, daß es 

nicht stimmt. Er fragt, ob es 

stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch 

ein Tier. 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 

vorstellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

  

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns 

geholfen haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem Da hast du (nicht) Recht! 



 

 

ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiss ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht 

früher kommen?! 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hoch-

gestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg be-

sichtigt. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiss es genau. Ich weiss nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir ge-

hen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 

noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, félbesza- Dabei fällt nir ein, …..  Darz ich hier hinzufü-



 

 

kítás, lezárás gen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

 

9–10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabad-

idő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadások-

ból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfe-

lelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag isme-

rős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követé-

se. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általá-

nos és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kap-

csolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televízi-

ós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rög-

zített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 



 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföl-

di utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társal-

gásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmá-

nyokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fo-

kozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vita-

helyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasz-

nálatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezde-

ményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok 

alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelen-

tőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése.  

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-

mazása. 



 

 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegíté-

se. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbe-

széd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élmé-

nyeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátá-

masztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, va-

lamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörök-

ben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témaki-

fejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alap-

ján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 



 

 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és ki-

javítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és tár-

salgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszö-

vegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenysé-

géhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírá-

sát. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részle-

tek megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, néző-

pontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános 

és részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és fi-

gyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegek-

nek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meg-

határozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  



 

 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játék-

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

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregé-

nyek, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kap-

csolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek.  

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthe-

tő közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő fel-

jegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban.  

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatí-

vák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó in-

formációk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése.  

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.  

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 



 

 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus st í-

luselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levele-

zés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaiga-

zolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fó-

rum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegé-

nek egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenet-

ét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és termé-

szetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélő-

vel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző 

témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témá-

ról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó elő-

nyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelmé-

nyeinek. 

 

9. évfolyam 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi 



 

 

élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés. 

Barátság és szerelem régen és ma. Ismerkedés az 

interneten. 

Öltözködés, divat. Vásárlás. A divat szerepe a min-

dennapokban. Öltözködés és személyiség, szépség-

ideál, önértékelés. Márkás ruhák, kreativitás. Ked-

venc ruhadarabok. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Kapcsolattartás más országbeli barátokkal. Kapcso-

latteremtés új barátokkal. Kulturális különbségek. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; fo-

gyatékkal élők, szegények és gazda-

gok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek: a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, megtakarí-

tás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tuda-

tos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: bio-

termékek. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása. 

Iskolai élet és rendszer a célországban és más or-

szágokban. Diákcsere. Diákként egy új országban.  

Konfliktusok diákok és tanárok között az iskolá-

ban.  

Fiúk és lányok az iskolában. 

Történelem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek: a tudás fogalmának átala-

kulása, a tanulás technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi 

és lelki egészség, balesetek megelőzé-

se, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek is-

mérvei, fogyatékkal élők, betegség-

megelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres test-

edzés szerepe, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, 

koncert, kiállítás stb. Szabadidős tevékenységek, 

bulik megszervezése.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Sportágak, 

extrém sportok. Férfi és női sport.  

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Az infokommunikáció szerepe az emberi kapcsola-

tok fenntartásában. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

A szabadidő eltöltése a célországban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és 

a popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatos-

ság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játé-

kok, a sport és olimpia története, pél-

daképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 



 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értel-

mezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi élet-

ben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ kere-

sése, az informatikai eszközöket al-

kalmazó média, az elterjedt infokom-

munikációs eszközök előnyei és koc-

kázatai, a netikett alapjai, élőszóval 

kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
jelenidejűség (Präsens, Präsens mit Vokalwechsel, Trennbare Verben, vonzatos igék, vissza-

ható igék, igék részes esettel és tárgyas esettel (bringen, geben, stb.) 

múltidejűség (Präteritum, Perfekt) 

jövőidejűség (Futur) 

személytelenség (es, sich-Verben) 

műveltetés (lassen - Präsens, Präteritum) 

Szenvedő szerkezet (Präsens, múlt idő, szenvedő szerkezet a módbeli segédigéknél) 

 

Birtoklás kifejezése 
Possessivpronomen 

gehören + D. 

von, -s 

 

Térbeli viszonyok 

irányok, helymeghatározás 

 

Időbeli viszonyok 

gyakoriság 

időpont 

 

Mennyiségi viszonyok 
számok 

határozott mennyiség 

határozatlan mennyiség 



 

 

 

Minőségi viszonyok 

(melléknevek, melléknévragozás) 

főnévvé vált melléknevek ragozása 

melléknévfokozás és hasonlítás (als, wie) 

 

Modalitás 

módbeli segédigék 

felszólítás 

 

Esetviszonyok 

névszók a mondatban 

előljárószó birtokos esettel (wegen) 

Nominalisierung 

 

Logikai viszonyok 

alárendelések (Kausalsatz, Objektsatz, Subjektsatz, Temporalsatz (wenn, als, während, bevor, 

nachdem), Finalsatz (um+zu+Infinitiv, damit) 

feltételesség (Konditionalsatz mit „würde”, wäre, hätte) 

feltételes mód (Konjunktiv II jelen idő, néhány rendhagyó igénél és a módbeli segédigéknél is,  

Relativsatz 

indirekt kérdőmondatok (indirekte Fragesätze) 

 

Szövegösszetartó eszközök 
kötőszók és az azokat követő szórendek (Kausalsätze + und, aber, denn, sondern, oder) 

névmások 

névmási határozószó (Pronomialadverb da(r)/wo(r) + Präposition) 

vonatkozó névmás 

 

Függő beszéd 
jelen idő, kijelentő mód 

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet és arra reagálás 

Bemutatkozás, bemutatás 

Megszólítás 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Félelem 

Bánat 



 

 

Méreg, düh 

Csalódottság 

Szégyen 

Sértés 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valami iránti érdeklődés kifejezése 

Valaki igazának az az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Dicséret, kritika, szemrehányás 

Saját vélemény kifejtésének árnyaltabb eszközei 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Összehasonlítás 

Grafikon, táblázat leírása 

Interjú készítése 

Rábeszélés 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Javaslat és arra reagálás 

Meghívás és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Beszélgetési szándék jelzése, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 

 

10. évfolyam 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 



 

 

Családi élet, családi kapcsolatok.  

Konfliktusok a családban és azok megoldása. Konflik-

tuskezelés, tanácsadás. Az együttélés formái. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Etika: generációk kapcsolata, csalá-

di élet. 

Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőt-

tekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Barátság 

és szerelem régen és ma. Ismerkedés az interneten. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Szociális munka, önkéntesség a célországban és ná-

lunk. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Kapcsolattartás más országbeli barátokkal. Kapcsolat-

teremtés új barátokkal. Kulturális különbségek. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: a jövedelem sze-

repe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

biotermékek. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szak-

mai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, projektek 

az iskolában. Iskolaújság. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Iskolai élet és rendszer a célországban, nálunk és más 

országokban.  

Továbbtanulás, iskolatípusok közötti választás.  

Érdekképviselet, társadalmi élet az iskolában. 

Fiúk és lányok az iskolában. 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: a tudás fogalmá-

nak átalakulása, a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. Szakmai gyakorlat. 

Álommunka, a hivatás megtalálása. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Munkaügyi tanácsadás fiataloknak. 

Állásajánlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Furcsa és szokat-

lan hobbik. 

Zenekarok. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: külön-

böző kultúrák mítoszai, mondái; a 

reklám és a popzene új szóbeli köl-



 

 

A szabadidő eltöltése a célországban. tészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatuda-

tosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi 

játékok, a sport és olimpia története, 

példaképek szerepe, sportágak jel-

lemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus 

zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapele-

mei, beszédre késztetés, befogadás, 

értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás a családdal 

és a barátokkal.  

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, meg-

szervezése. Nyaralási ajánlatok. Szállástípusok.  

Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok, látniva-

lók, nevezetességek a célországokban.  

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, közlekedés-

biztonság, fenntarthatóság, környe-

zettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok tu-

risztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek; fizika: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfede-

zések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresz-

tül való kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai eszközö-

ket alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alap-

jai, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, grafi-

konok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és állam-



 

 

polgári ismeretek: a jövedelem sze-

repe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz. 

 

Fogalomkörök 
 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
jelenidejűség (Präsens, Präsens mit Vokalwechsel, Trennbare Verben, vonzatos igék, vissza-

ható igék, igék részes esettel és tárgyas esettel (bringen, geben, stb.) 

múltidejűség (Präteritum, Perfekt) 

személytelenség (es, sich-Verben) 

műveltetés (lassen - Präsens, Präteritum) 

Szenvedő szerkezet (Präsens, múlt idő, szenvedő szerkezet a módbeli segédigéknél) 

 

Birtoklás kifejezése 

Possessivpronomen 

gehören + D. 

von, -s 

 

Térbeli viszonyok 

irányok, helymeghatározás 

 

Időbeli viszonyok 

gyakoriság 

időpont 

időtartam 

temporale Konjunktionen  

 

Mennyiségi viszonyok 

számok 

határozott mennyiség 

határozatlan mennyiség 

 

Minőségi viszonyok 

melléknevek, melléknévragozás 

főnévvé vált melléknevek ragozása 

melléknévfokozás és hasonlítás (als, wie) 

 

Modalitás 

módbeli segédigék 

felszólítás 

 

Esetviszonyok 

névszók a mondatban 

előljárószó birtokos esettel (wegen) 

Nominalisierung 

 

Logikai viszonyok 



 

 

alárendelések (Kausalsatz, Objektsatz, Subjektsatz, Temporalsatz (wenn, als, während, bevor, 

nachdem), Finalsatz (um+zu+Infinitiv, damit) 

feltételesség (Konditionalsatz mit „würde”, wäre, hätte) 

feltételes mód (Konjunktiv II jelen idő, néhány rendhagyó igénél és a módbeli segédigéknél is, 

Konjunktiv II múlt idő, hätte/wäre + Partizip II, és módbeli segédigéknél is) 

megengedés (Konzessivsätze (obwohl, trotzdem) 

Relativsatz 

indirekt kérdőmondatok (indirekte Fragesätze) 

 

Szövegösszetartó eszközök 
kötőszók és az azokat követő szórendek (Kausalsätze + und, aber, denn, sondern, oder) 

névmások 

névmási határozószó (Pronomialadverb da(r)/wo(r) + Präposition) 

vonatkozó névmás 

 

Függő beszéd 
jelen idő, kijelentő mód 

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet és arra reagálás 

Megszólítás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Csodálkozás 

Remény 

Bosszúság 

Méreg, düh 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valami iránti érdeklődés kifejezése 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Akarat, kívánság, képesség 

Szándék, terv 

Dicséret, kritika, szemrehányás 



 

 

Saját vélemény kifejtésének árnyaltabb eszközei 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Valószínűség, valószínűtlenség 

Összehasonlítás 

Grafikon, táblázat leírása 

Írásbeli beszámoló 

Interjú készítése 

Rábeszélés 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés 

Tiltás, felszólítás 

Javaslat és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 

 

11–12. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy előadáso-

kat, az ezekbe foglalt érvelést, amennyiben ismert témáról szólnak; 

Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális eseményekről 

szóló adásokat, valamint a legtöbb standard nyelven beszélő filmet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett jelentéstar-

talommal is rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között folyó 

összetett interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a beszélők 

közötti kapcsolatot; 

szűrje ki a beszéd apróbb részleteit, értsen meg összetett műszaki 

információkat; 

értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek általá-

nos vagy részinformációit. 

A fejlesztés tartalma  

Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett té-

mák esetében is.  



 

 

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megér-

tése, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed köve-

tése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és 

szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése. 

Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és idiomatikus ki-

fejezéseket.  

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak 

utalnak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílusrétegbeli váltásoknak 

megértése és használata. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, be-

szélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szö-

vegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, színdarabok, tanul-

mányaival kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, 

anyanyelvűek közti társalgás, médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programis-

mertetés, rövid hír). 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás B2, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is természetes, 

könnyed és spontán kapcsolatteremtésre képes; 

aktívan részt tud venni az ismert témájú társalgásban;  

véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja véde-

ni. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén követni 

a mások között zajló összetett interakciót, és hozzászólni 

még elvont, összetett és ismeretlen témákhoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, majd-

nem erőfeszítés nélkül; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és reagál-

jon ellenérvelésekre; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakö-

rökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes zök-

kenőmentes kommunikáció kezdeményezésére, fenntartá-

sára és lezárására vizuális és verbális segédanyagok alap-

ján. 

A fejlesztés tartalma 

Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen 

témákban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a külön-



 

 

böző megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az ellenérvekre. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle 

ügyben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, véleményük 

kikérése, hatékony együttműködés. 

Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma meg-

oldásának során. 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott 

téma segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfele-

lő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljá-

ból. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok 

kikövetkeztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, 

annak érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg 

gondolkodik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával 

való pótlása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, 

humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, 

vita. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B2, azaz a tanuló világosan és kellő részletességgel fejezi 

ki magát számos témában; 

ki tudja fejteni véleményét valamilyen aktuális témáról 

úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből 

adódó előnyöket és hátrányokat; 

mondanivalója létrehozásakor megtervezi, hogy mit és 

milyen eszközökkel mondjon; 

összefüggő beszéd megvalósításakor képes eltérni az előre 

elkészített szövegektől. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes módon, 

majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett témákról, 

fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le megfelelően a be-

szédét; 

a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje ki a 

felmerülő problémát, és fogalmazza át mondanivalóját; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakö-

rökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes önál-



 

 

ló beszéd létrehozására, önálló témakifejtésre. 

A fejlesztés tartalma  

Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 

Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. 

Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. 

A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.  

A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a monda-

nivaló átfogalmazása. 

A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tar-

talmazó használata. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő 

stratégiák alkalmazásával. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, hallgatóság előtti megnyilvánulás (elő-

adás iskolában, szórakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és esz-

mecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmácsolás ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszá-

sa, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás B2, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a cikkeket és 

jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori problémákkal 

foglalkoznak, és szerzőjük álláspontját vagy véleményét 

fejtik ki; 

megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni 

hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és fon-

tosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket és 

érzéseket; 

legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt 

szövegek általános vagy részinformációinak megértésére. 

 

 

 

A fejlesztés tartalma  

Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 



 

 

Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett 

útmutatás megértése.  

Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, hogy 

érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  

Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók, 

összetett használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, pros-

pektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos 

és elektronikus levelek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közös-

ségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes 

fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos 

tudományos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi 

szövegek, forrásirodalom.  

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás B2, azaz a tanuló tud világos és részletes szövegeket írni az 

érdeklődési körének megfelelő számos témáról; 

tud tájékoztató és érvelő szöveget írni; 

rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít az 

eseményeknek vagy élményeknek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesztett 

szövegeket írni összetett témákról a lényeges kérdéseket 

hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és 

fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 

kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivatalos 

stílus jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak és az olva-

sónak megfelelő stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikáljon a 

címzettel rugalmasan és hatékonyan; 

legyen képes az érettségi íráskészséget mérő feladatainak 

megoldására és az értékelési kritériumok alkalmazására. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos le-

vélben. 

A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzá-

sokat tartalmazó nyelvhasználatot. 

A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. 

Hivatalos hangvételű beszámoló írása. 



 

 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések készítése 

bármilyen szituációban. 

Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott szö-

vegről jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvég-

zése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, 

emlékeztetők, jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy 

személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tuda-

kozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, meg-

állapodások, szerződések, közlemények, cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, 

elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., cse-

lekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 

készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő cikkek, 

kifejtő, érvelő, magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

C1 nyelvi szint 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú 

szövegek széles körében akkor is, ha nem világosan tagoltak, és az ösz-

szefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül 

hogy feltűnően gyakran keresgélné a szavakat. Társasági és szakmai 

célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan meg-

fogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők gondo-

lataihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes 

alpontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a végén mondan-

dóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és 

észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a hosszabb 

műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak az érdeklődési köré-

hez. 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget 

alkot, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési min-

tákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett témákról 

levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. 

Megválasztja az olvasónak megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és köve-

telményeinek. 



 

 

 

11. évfolyam 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Egyén és család nálunk és a célor-

szágokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjú-

ság, felnőttkor öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

A fiatalok helyzete a modern társa-

dalomban. 

A fiatalok nálunk és a célország-

ban. A fiatalok jogai, lehetőségei, 

kötelezettségei. Viselkedési nor-

mák.   

Női és férfi szerepek, ismerkedés, 

házasság. 

Felelősségvállalás másokért. 

Öltözködés, divat. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés, fogyatékkal élők, szegények és gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, kiadás, bevétel, megta-

karítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás. 

 

Biológia-egészségtan: biotermékek. 

Környezetünk 

Környezeti problémák napjainkban, 

a környezetszennyezés. A globális 

éghajlatváltozás és következmé-

nyei. 

Környezetvédelem a szűkebb környe-

zetünkben és globálisan - Mit tehe-

tünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Spórolás az energiával. Fiatalok és 

környezetvédelem. Környezetvédő 

szervezetek, akciók. Környezetvé-

delmi aktivisták. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz- és 

energia-takarékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

lakóhely és környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett 

természeti érték, változatos élővilág, a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége. 

 

Földrajz: településtípusok; globális problémák, életmi-

nőségek különbségei, pl. az éhezés és a szegénység 

okai. 

Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a 

tudás fogalmának átalakulása, a tanulás technikái, élet-



 

 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szere-

pe, fontossága. 

Nyelvtanulási tippek. 

 

hosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári informá-

ciós rendszerek. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Életmód nálunk és más országok-

ban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, 

a betegségek ismérvei, fogyatékkal élők, betegségmeg-

előzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a 

szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Olvasás, tévé. A sorozatok sikeré-

nek okai. 

Színészek, sztárok. Hírnév és siker. 

Irodalom, könyvek. Olvasási szo-

kások. Irodalmi művek fiataloknak. 

Hangoskönyvek. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Fantázia és valóság. Filmek, forga-

tókönyvek. Fiatal filkészítők. 

Kulturális és sportélet nálunk és 

más országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, drámai 

művek olvasása, a reklám és a popzene új szóbeli köl-

tészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a sport és 

olimpia története, példaképek szerepe, sportágak jel-

lemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre kész-

tetés, befogadás, értelmezés, különböző kultúrák míto-

szai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezé-

se. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánélet-

ben, a tanulásban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; 

fizika: tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattar-

tás, információ keresése, az informatikai eszközöket 

alkalmazó média megismerése, az elterjedt infokom-

munikációs eszközök előnyeinek és kockázatainak 

megismerése, a netikett alapjai, élőszóval kísért bemu-

tatók és felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Fogyasztás. Vásár fiataloknak. 

Vásárlás, szolgáltatások. 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Reklámok előnyei és hátrányai. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás,  

tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

 

Matematika: alapműveletek, grafikonok értelmezése. 

 



 

 

Pénzkezelés a célnyelvi országok-

ban. 

A fiatalok és a pénz kezelése. 

Adósságkezelés. 

Zsebpénz. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, kiadás, bevétel, megta-

karítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Fogalomkörök 
 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
jelenidejűség (Präsens, Präsens mit Vokalwechsel, Trennbare Verben) 

múltidejűség (Präteritum, Perfekt: Partizip II als Verb mit haben) 

jövőidejűség (Futur) 

személytelenség (es, sich-Verben) 

műveltetés (lassen - Präsens, Präteritum) 

Szenvedő szerkezet (Präsens, Partizip II als Verb mit werden) 

Passiversatz (lässt sich, ist … zu, -bar) 

Infinitiv mit zu 

 

Birtoklás kifejezése 

Possessivpronomen 

gehören + D. 

von, -s 

 

Térbeli viszonyok 

irányok, helymeghatározás 

 

Időbeli viszonyok 

gyakoriság (Temporale Angaben: Adverbien, Nomen, Nomen mit Präposition, Nebensätze) 

időpont 

időtartam 

 

Mennyiségi viszonyok 
számok 

határozott mennyiség 

határozatlan mennyiség 

sorszámok 

 

Minőségi viszonyok 

(melléknevek, melléknévragozás) 

Partizip I und II als Adjektiv 

 

Modalitás 

módbeli segédigék (Präteritum) 

Konjunktiv II. 

Imperativ 

 

Esetviszonyok 

névszók a mondatban 

Az es használata 



 

 

 

Logikai viszonyok 

alárendelések (Kausalsatz, Objektsatz Subjektsatz, Temporalsatz, Finalsatz (um+zu+Infinitiv, 

damit + Inf.) 

feltételesség (Konditionalsatz (Indikativ) Präsens (konditionale Angaben verbal und 

nominal), Konditionalsatz mit „würde”, wäre, hätte, sollte) 

 

Szövegösszetartó eszközök 
kötőszók (ohne dass, ohne … zu, ohne, statt…zu, statt dass, statt) 

névmások 

Tagadás (nicht, kein, nichts, nie, keiner/niemand, sondern) 

 

Függő beszéd 

jelen idő, kijelentő mód 

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet ás arra reagálás 

Bemutatkozás, bemutatás 

Megszólítás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Bocsánatkérés és arra reagálás 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás  

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

Együttérzés és arra reagálás 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Csodálkozás 

Félelem 

Bánat 

Szégyen 

Irigység 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Akarat, kívánság, képesség 

Szándék, terv 

Dicséret, kritika, szemrehányás 

Érdeklődés, nem érdeklődés valami iránt 



 

 

Indoklás 

Megegyezés 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Cikk, szöveges beszámoló írása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Értékelés 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Tiltás, felszólítás 

Javaslat és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

Segítség felajánlása, elfogadása 

Rábeszélés 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Visszakérdezés, kérdésismétlés 

Nem értés 

Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 

 

12. évfolyam 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Egyén és család nálunk és a célor-

szágokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjú-

ság, felnőttkor öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Baráti kör. Barátság fiúk és lányok 

között. Legjobb barátok. Együttmű-

ködés fiúk és lányok között, az osz-

tályközösség. Csapatmunka az isko-

lában és a munkahelyen. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, biza-

lom, együttérzés, fogyatékkal élők, szegények és gaz-

dagok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, kiadás, bevétel, meg-

takarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 



 

 

kortársakkal, felnőttekkel. Önállóvá 

válás. 

Nonverbális kommunikáció. Az 

érzelmek kifejezése. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés. 

Szerelmi bánat. Az érzelmek hatása 

az egészségre. 

Öltözködés, divat. 

Szépségideálok, divatipar. A szép-

ség különböző korokban. Plasztikai 

műtétek fiatal korban. 

Hasonlóságok és különbségek az 

emberek között, tolerancia, pl. fo-

gyatékkal élők. Integráció az isko-

lában. Az integráció előnyei és hát-

rányai. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás. 

 

Biológia-egészségtan: biotermékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke.  

A városi és a vidéki élet összeha-

sonlítása. A vidéki élet szépségei és 

nehézségei. A városi élet jellegze-

tességei. Műveszet, egyedi önkife-

jező formák a városban. 

Környezetvédelem a szűkebb környe-

zetünkben és globálisan - Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet meg-

óvásáért, a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz- és 

energia-takarékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

lakóhely és környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett 

természeti érték, változatos élővilág, a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége. 

 

Földrajz: településtípusok; globális problémák, élet-

minőségek különbségei, pl. az éhezés és a szegénység 

okai. 

Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szere-

pe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. 

Konfliktusok az iskolában és azok 

megoldása. Konfliktuskezelés. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a 

tudás fogalmának átalakulása, a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári infor-

mációs rendszerek. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód, a testmoz-

gás szerepe az egészség megőrzésé-

ben, testápolás). 

Függőségek (dohányzás, alkohol, 

internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, 

a betegségek ismérvei, fogyatékkal élők, betegség-

megelőzés, elsősegély. 

 



 

 

A dohányzás káros hatásai. Do-

hányzási tilalom az iskolában. 

Étkezési zavarok. Sportfüggőség, 

túlzott testépítés. Drogfüggőség. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a 

szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Kulturális és sportélet nálunk és 

más országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, drámai 

művek olvasása, a reklám és a popzene új szóbeli köl-

tészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a sport és 

olimpia története, példaképek szerepe, sportágak jel-

lemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre kész-

tetés, befogadás, értelmezés, különböző kultúrák míto-

szai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezé-

se. 

Utazás, turizmus 

Látnivalók, azok története érdekes-

ségek a célországban. A célország 

fontos történelmi eseményei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismere-

tek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, környezet-

tudatosság a közlekedésben.  

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó jellegű országok turiszti-

kai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben. 

A technika fejlődés, a jövő. Elkép-

zelések a személyes jövőről és az 

emberiség fejlődéséről. 

Fogyasztás és környezetvédelem a 

jövőben. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; 

fizika: tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattar-

tás, információ keresése, az informatikai eszközöket 

alkalmazó média megismerése, az elterjedt infokom-

munikációs eszközök előnyeinek és kockázatainak 

megismerése, a netikett alapjai, élőszóval kísért bemu-

tatók és felhasználható eszközeik. 

 

Fogalomkörök 
 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
jelenidejűség (Präsens, Präsens mit Vokalwechsel, Trennbare Verben, Verben mit 

Präpositionen) 

múltidejűség (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt) 

jövőidejűség (Futur) 



 

 

személytelenség (es, sich-Verben) 

műveltetés (lassen - Präsens, Präteritum) 

Szenvedő szerkezet (Präsens) 

 

Birtoklás kifejezése 

Possessivpronomen 

gehören + D. 

von, -s 

 

Térbeli viszonyok 

irányok, helymeghatározás 

 

Időbeli viszonyok 

gyakoriság 

időpont 

időtartam 

időhatározók (temporale Angaben: Jahreszahlen, Angaben mit Präposition, Adverb, 

Nebensatz) 

 

Mennyiségi viszonyok 
számok 

határozott mennyiség 

határozatlan mennyiség 

sorszámok 

 

Minőségi viszonyok 

(melléknevek, melléknévragozás) 

 

Modalitás 

módbeli segédigék 

felszólítás 

modális partikulák (Modalpartikeln) 

 

Esetviszonyok 

névszók a mondatban 

Ausdrücke mit Präpositionen 

 

Logikai viszonyok 

alárendelések (Kausalsatz, Objektsatz Subjektsatz, Temporalsatz, Finalsatz (um+zu+Infinitiv) 

feltételesség (Konditionalsatz (Indikativ) Präsens, Konditionalsatz mit „würde”, wäre, hätte) 

megengedés (Konzessive Angaben mit obwohl, trotzdem, tortz) 

Relativsatz (mit wer, wen, wem) 

következtetés (Konsekutive Angaben (sodass, infolge, infolgedessen) 

 

Szövegösszetartó eszközök 

kötőszók 

Doppelte Konjunktionen (zwar … aber, weder … noch, sowohl … als auch, nicht nur …, 

sondern auch) 

névmások 



 

 

általános névmás (indefinites Pronomen man) 

 

Függő beszéd 

jelen idő, kijelentő mód 

Konjunktiv I 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet ás arra reagálás 

Bemutatkozás, bemutatás 

Megszólítás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Bocsánatkérés és arra reagálás 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás  

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

Együttérzés és arra reagálás 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Remény 

Félelem 

Bánat 

Csalódottság 

Csúfolás, kirekesztés 

Felháborodás 

Bosszúság 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Akarat, kívánság, képesség 

Szándék, terv 

Értékelés 

Személyes vélemény árnyaltabb kifejezőeszközei 

Összehasonlítás 

Előnyök és hátrányok összevetése 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 



 

 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Írásbeli összefoglalás 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés 

Tiltás, felszólítás 

Javaslat és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

Segítség felajánlása, elfogadása 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Visszakérdezés, kérdésismétlés 

Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 



 

 

Német mint második idegen nyelv, ötosztályos képzés 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az 

alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. 

Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. 

Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és 

társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az 

idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a 

közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott 

szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), 

valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése 

szerint.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és 

szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az 

élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit 

és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

Óraszámok, nyelvi szintek 

 

évfolyam 9. NYEK 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 6 3 3 5 5 

hetek száma 36 36 36 36 32 

éves óraszám 216 108 108 180 160 

KER szint A1 A1-A2 A2-B1 B1 B1-B2 

 

9/Ny. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A 

tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anya-

nyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 

követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések meg-

értése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlések-



 

 

ből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vo-

natkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos be-

szédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése vilá-

gos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levo-

nása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelenté-

sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és 

animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, vic-

cek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi esz-

közökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módo-

sítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemu-

tatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, ér-

deklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 



 

 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelene-

tek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, mo-

tiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témák-

ról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalma-

zása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

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

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegek-

ben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lénye-

gének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egysze-

rű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 



 

 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szö-

vegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szö-

veg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcí-

mek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű kata-

lógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást 

illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válasz-

adás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tény-

közlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dal-

szöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

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

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, közpon-

tozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 



 

 

 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek 

Személyes tervek. 

Családtagok életének fontos állomásai 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

Etika: önismeret, a gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.Konfliktusok és kezelésük  

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés  

Időjárás 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és kör-

nyék hagyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

A munka világa 

Foglalkozások Diákmunka.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, sportágak 

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.)  

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 



 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismere-

tek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-

wechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és rend-

hagyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs be-

suchen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der Va-

ter von Peter! 

Térbeli viszo-

nyok 

   

 irányok, hely-

meghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im 

Kino. 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am Frei-

tag 

Diesen Montag geht es nicht. 



 

 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott meny-

nyiség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe we-

nig Zeit. Ich brauche mehr 

Geld/mehrere Bücher. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok 

 

   

 

 

 Nominativ,  Akkusa-

tiv 

Dativ   

  

Präpositionen mit 

dem Akkusativ (für) 

Präpositionen mit 

dem Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Kar-

te. 

 Ich brauche das Zimmer für 

einen Tag. 

 

Ich komme mit meiner Freun-

din 

Logikai viszo-

nyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? Wo-

her? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások 

(Nominativ, 

Akkusativ, Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in Ber-

lin. 

Er lebt in Ungarn, aber er 

spricht kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 



 

 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gatuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüsse 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

Das ist mei Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

9. évfolyam 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 9. 

évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról 

idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A 

különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök 



 

 

táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési 

területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása 

során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv 

kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a szakmai 

pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. 

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

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

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek. A tanuló már meg-

ért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében vagy első 

tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott 

célnyelvi óravezetést, megérti a rövid, egyszerű tanári utasításokat; 

megérti az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közléseket és kérdé-

seket; 

képes az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlé-

sekből az alapvető fordulatokat kiszűrni. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vo-

natkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése jól érthető 

beszédkörnyezetben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levo-

nása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben az ismeretlen elemek jelen-

tésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó in-

formációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (pl. képek, képsorok, tárgyak, test-

beszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid 

részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv ta-

nulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, moti-

váció. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel 

és nonverbális elemekkel támogatva kifejezni beszédszándékát; 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel, és egyszerű 

nyelvi eszközökkel válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 



 

 

képes nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel kommuni-

kálni; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiej-

tésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A tanulóhoz intézett gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módo-

sítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (pl. bemutatkozás, bemutatás, 

valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés 

mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének korlátozott mértékű al-

kalmazása, szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötősza-

vakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid társalgás, rövid 

tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán 

illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motivá-

ció. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, 

ismert témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal röviden meg-

nyilatkozni; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be;  

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, in-

tonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

szóbeli bemutatása. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 



 

 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalma-

zása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témaki-

fejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos be-

mutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

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

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.  

A tanuló jártas a különböző szövegfajták olvasásában anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

 

 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, szavakat és monda-

tokat egyszerű szövegekben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, egyszerű autentikus 

szöveg lényegét, kiszűr a szövegből néhány alapvető informáci-

ót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szö-

vegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szö-

veg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, reklámok, 

plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, 

szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, 

egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

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

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, mo-

tiváció.  

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.  

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 



 

 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat írni; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre vála-

szol;  

tud minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (pl. 

hol lakik és mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (pl. számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(pl. internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (pl. címzés, a kommu-

nikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

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

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internetes 

profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dal-

szövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt ered-

ményei az A1 fejleszté-

si ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős szavakat 

és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a 

közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoz-

nak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordula-

tokkal kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket 

feltenni, és ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordu-

latokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat és az egyszerű szövegek egy-

szerű mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírás-

ok gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rö-

vid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

 

Tartalmi követelmények 

 



 

 

Témakörök 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: önismeret 

Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.Konfliktusok és kezelésük  

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés  

Időjárás 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és kör-

nyék hagyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

A munka világa 

Foglalkozások Diákmunka.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, sportágak 

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.) 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

 



 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 igepárok liegen/legen, ste-

hen/stellen 

Das Buch liegt nicht 

hier. 

Ich lege das Buch auf 

den Tisch. 

 múltidejűség (2) Modalverben im Präteri-

tum (konnte, wollte, muss-

te, durfte) 

Er konnte uns nicht 

helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er 

duscht sich. 

Birtoklás kifejezése    

  gehören + D. (<>gehören 

zu) 

Dieses Fahrrad gehört 

mir. 

(Zur Wohnung gehört 

eine Garage.) 

Térbeli viszonyok    

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf 

den Tisch. 

Er steht neben dem 

Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, durch) 

Sie spazieren durch 

den Park. 

Er geht über die Brü-

cke. 

Időbeli viszonyok    

  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren 

wir nach Berlin.  

Er wird gegen acht 

nach Hause kommen. 

Ich habe zwei Stun-

den wöchentlich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in 

der Konditorei. Seit 

vier Jahren wohne ich 

in dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste 

Straße links. 

 határozatlan 

mennyiség 

Viel/wenig <>viele, weni-

ge 

Ich lerne viel, und ich 

habe wenig Zeit. 

Viele meinen, es 

stimmt nicht! 



 

 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte 

Aufgabe. 

Ich finde den roten 

Rock modisch. Sie 

hat einen reichen 

Mann geheiratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, 

wie mein Bruder. 

Dieses Auto fährt 

schneller als ein Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi viszonyok    

  Was für ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist 

das? 

Das ist ein deutscher 

Krimi. 

Welchen Film willst 

du sehen? – Den 

deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spie-

len? 

 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu 

Hause. 

Er hätte gern ein Au-

to. 

Könntest du mir hel-

fen? 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt 

dieses Angebot. 

Die Tür des Zimmers 

führt in den Garten. 

Gegen Sie hier den 

Fluß entlang. 

Logikai viszonyok    

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil 

wir heute sehr viel 

gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass 

(ob) dir das schon 

klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   



 

 

 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók 

(entweder-oder, weder-

noch, sowohl-als auch) 

Er ist krank, trotzdem 

geht er arbeiten. Er ist 

böse, weil  es immer 

regnet. Er meint, daß 

es nicht stimmt. Er 

fragt, ob es stimmt. 

Er hat weder eine 

Frau noch ein Tier. 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet és arra reagálás 

Bemutatkozás 

Megszólítás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Bocsánatkérés és arra reagálás 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás 

 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés 

Javaslat és arra reagálás 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés 

Betűzés kérése, betűzés 

 

10. évfolyam 

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

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

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

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 



 

 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.  

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulato-

kat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyakoribb fordulatokat, ha 

közvetlen, személyes dolgokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát al-

kalmaz.  

 

 

A fejlesztés tartalma  
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

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

mélyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető infor-

mációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés haszná-

lata esetén. 

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

A tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megérté-

se. 

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

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

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támo-

gatására. 

 

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

közlemények, párbeszédek a médiából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, kisfil-

mek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-



 

 

rolt beszédfordulatokkal kommunikál.  

Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel és válaszol meg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés-

re, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma  

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

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szál-

lás, étkezés, vásárlás, bank). 

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

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

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

iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolítá-

sához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok, társasjá-

tékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós és 

informális párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét egyszerű fordulatok-

kal és mondatokkal. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal 

röviden, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környeze-

téről;  

képes megértetni magát a szintnek megfelelő témakörökben; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, 

intonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-



 

 

mert témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témaki-

fejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos előadás vagy 

prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait. 

Alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben.  

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek 

segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben fontos információ-

kat, egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a fontos informá-

ciókat egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseménye-

ket leíró szövegekből. 

A fejlesztés tartalma  
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

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

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

kapcsolatokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

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

nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetrendek, 

egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus 

magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, 

egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban na-



 

 

gyon egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert 

témákról. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezeté-

vel kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interak-

ciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű kötő-

szavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezni; 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

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

fórumon, blogban). 

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

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

elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, 

képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 

internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszö-

vegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt ered-

ményei az A2 fejlesztési 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget 

és néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

képes gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozá-

sára egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordula-

tok, alapvető szókincs segítségével.  



 

 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

A családi élet mindennapjai, ott-

honi teendők. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Társkereső apróhirdetés. 

Konfliktusok és kezelésük.  

 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal élők, szegények és gazdagok. 

 

Környezetünk 

Falu és város. 

Élet a tanyán. 

Időjárás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- 

és népismeret: lakóhely és környék hagyományai, az én 

falum, az én városom. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Iskolai élet. 

Az iskolai élet konfliktusai és 

kezelésük. 

 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a 

tudás fogalmának átalakulása, a tanulás technikái, élet-

hosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári informáci-

ós rendszerek. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Életmód nálunk és a célországok-

ban. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogyatékkal élők, betegségmegelő-

zés, elsősegély. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hob-

bik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás 

stb. 

Kulturális élet nálunk és a célor-

szágokban. 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, drámai 

művek olvasása, a reklám és a popzene új szóbeli költé-

szete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, példaképek 

szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalál informáci-

ókat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, 

őt érintő témákról minta alapján. 



 

 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre készte-

tés, befogadás, értelmezés, különböző kultúrák mítoszai, 

mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetősé-

gei, tömegközlekedés, autós és 

kerékpáros közlekedés, taxi. Szál-

láslehetőségek (camping, ifjúsági 

szállás, szálloda, stb.) 

 Turisztikai célpontok. 

. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, környezettudatos-

ság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó jellegű országok turisztikai 

jellemzői. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tu-

datos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Múltidejűség,  

 

Präteritum 

 

Er machte keinen Fehler. 

 Módbeli segéd-

igék elbeszélő 

múltú alakban 

Konnte, musste, 

durfte, wollte,  

Wir konnten nicht mehr essen. 

 Igepárok Wo? Wohin ? ige-

párok 

Dein Buch liegt auf dem 

Tisch.  

Ich lege dein Buch auf den 

Tisch. 

 Visszaható igék sich-Verben Ich freue mich. 

Wir müssen uns beeilen. 

 Szenvedő szerke-

zet 

Passiv Präsens und  

Passiv Präteritum 

 

Passiv Perfekt 

Das Essen wird gekocht. 

Das Essen wurde lange ge-

kocht. 

Mein Vater ist ausgezeichnet 

worden. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  Genitiv Das Auto meines Vaters ist 

ganz neu. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

Térbeli viszo-

nyok 

   



 

 

 Helymeghatározás 

elöljárószókkal: 

an, auf, vor, hinter, 

neben, über, unter, 

zwischen (A/D) 

Ich lege das Heft auf den 

Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit 

dem Dativ: zu 

Meine Freunde kommen zu 

uns. 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Időtartam Seit wann?  Ich spiele seit 3 Jahren Fuß-

ball. 

 

 

 Időpont Vor wie vielen Jah-

ren? 

Vor 2 Jahren habe ich einen 

Computer bekommen. 

  Jahreszahlen, Datum Am ersten Juni habe ich … 

Der wievielte ist heute? 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Melléknévragozás: 

gyenge, 

vegyes, 

erős 

Was für ein? Wel-

cher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock mo-

disch. 

 Hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

 Melléknév foko-

zása 

Billig, billiger, am 

billigsten 

Diese Jacke ist am billigsten. 

 Főnévként hasz-

nált melléknév 

Substantiviertes Ad-

jektiv  

Der Bekannte, ein Bekannter, 

der Verwandte, ein Verwand-

ter 

Modalitás Módbeli segéd-

igék 

Dürfen, 

sollen, sollte 

Ich darf nicht aufstehen. 

Wir sollen ehrlich sein. 

Du solltest lieber …. 

  Konjunktiv II Prä-

sens 

Ich würde gehen .. 

Ich wäre gern mit dir. 

Ich hätte gern … 

  Modalverben im Prä-

teritum 

Er konnte nicht schwimmen. 

Der Kranke durfte nicht auf-

stehen. 

  Modalverben im 

Konjunktiv II 

Ich müsste schon gehen. 

Könnten Sie mir helfen? 

  Zu + Infinitiv Diese Aufgabe ist leicht zu 

lösen. 

Esetviszonyok Elöljárószók 

tárgyesettel 

Über, durch, entlang Gehen Sie über die Straße, 

durch den Park, den Fluß ent-

lang. 

 Elöljárószók ré-

szes esettel 

Zu,   



 

 

 Vonzatos igék Rektion der Verben Wir warten auf die Antwort. 

  Präpositionaladverb: 

darüber / worüber 

Worüber sprichst du?  

Wir sprechen darüber, … 

  Gehören + zu + Da-

tiv 

Gehört zum Hotel ein Park-

platz? 

Logikai viszo-

nyok 

Alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht), dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

Entweder –oder 

 

Sowohl – als auch 

 

Weder – noch 

 

Dass 

 

W eil 

  

Als / wie 

Ob 

 

Als / wenn 

 

Wir fahren entweder mit dem 

Auto oder mit der U-bahn. 

Ich lerne sowohl Englisch als 

auch Deutsch. 

Weder heute noch morgen 

besuchen wir dich. 

Ich glaube, dass er zu Hause 

ist. 

Ich kann nicht helfen, weil ich 

keine zeit habe. 

 

Er ist älter als ich, aber genau-

so alt wie mein Bruder. 

Weißt du, ob er kommt? 

Wenn ich ihn sehe, muss ich 

immer lachen. 

Als ich ihn kennengelernt ha-

be, war er noch ein kleines 

Kind. 

 Névmások 

 

 

 

 

 

Relativsatz 

Relativpronomen 

Keiner / keine / keins 

Einer / eine / eins / 

welche 

Das war der tollste Tag, den 

ich je hatte. 

Gibt es hier ein Cafe? Hier 

gibt es keins / welche. 

 

Kommunikációs eszközök  

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönet és arra reagálás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Bocsánatkérés és arra reagálás 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás 

 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Valaki igazának elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés 

 



 

 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Információkérés, információadás 

Tudás, nem tudás 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Javaslat és arra reagálás 

Meghívás és arra reagálás 

Kínálás és arra reagálás 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Visszakérdezés 

 

11. évfolyam 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden 

egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek 

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

ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra képesek. 

A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok 

segítenek eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a 

NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 

nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás 

tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 

további tanulmányaik vagy munkájuk során egész életükön át. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulato-

kat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegé-

nek megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazá-

sa.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 



 

 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető infor-

mációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés haszná-

lata esetén. 

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

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének 

megértése. 

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

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

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támo-

gatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, ripor-

tok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-

fordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó 

kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő felada-

tokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megér-

tesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

A fejlesztés tartalma 

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

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szer-

vezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

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

egyetértés és egyet nem értés) 



 

 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolítá-

sához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.  

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, informá-

ciócsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatok-

kal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszéd-

fordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkal-

mazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös pla-

kát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szö-

vegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egy-

szerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 



 

 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

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

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyo-

mányos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, isme-

retterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal ösz-

szekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbe-

széd). 

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

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például inter-

netes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, 

vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 



 

 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.  

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, közpon-

tozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslap-

ok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy inter-

nes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, 

leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és né-

hány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megvá-

laszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gon-

dolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érin-

tő témákról minta alapján. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Időjárási viszonyok 

Az iskola 

Saját iskola bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka., Németországban egy tanév külföldiként 

Iskolai hagyományok. 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Életmód 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Extrém sportok 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Utazás, turizmus 



 

 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban  

Osztálykirándulás. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi kassza: kiadások, bevételek. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Műveltetés Lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 

 Szenvedő szerke-

zet 

Vorgangspassiv: 

Präsens,Präteritum, 

Perfekt 

 

Zustandspassiv: 

Präsens 

Sie werden am Flughafen abge-

holt. 

Der Text wurde lange übersetzt. 

Das Auto ist repariert worden. 

Die Tür ist geöffnet. 

 Passzív körülírá-

sa 

Sich lassen + Infini-

tiv 

Die Aufgabe lässt sich leicht 

lösen. 

 Régmúlt Plusquamperfekt Nachdem er den Text übersetzt 

hatte, stellte er den Computer 

ab. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Folyamatos mel-

léknévi igenév 

Partizip Präsens Die spielenden Kinder waren 

sehr laut. 

 Befejezett mel-

léknévi igenév 

Partizip Perfekt Die Gäste setzten sich an den 

schön gedeckten Tisch. 

 Főnévként hasz-

nált melléknevek 

 Die Zahl der Studierenden 

wächst. 

Modalitás    

  Vorgangspassiv mit 

Modalverben 

Die Aufgabe kann gemacht 

werden. 

  Sein + zu + Inf. Die Regeln sind einzuhalten. 

  Haben + zu+ Inf. Sie haben dreimal die grüne 

Taste zu drücken. 

Esetviszonyok    

 Szórend Wortfolge mit Dativ 

/ Akkusativ 

Mein Freund hat mir ein Handy 

gekauft. 

Mein Freund hat es mir gekauft. 

 Melléknévi von-

zatok 

 Mein Vater ist stolz auf mich. 

Fabian ist der Mutter ähnlich. 



 

 

Logikai viszo-

nyok 

Alárendelések Subjektsatz 

Objektsatz 

 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz 

um+zu+Infinitiv / 

damit 

 

Es ist schön, hier zu sein. 

Ich habe angefangen, Aerobic 

zu machen. 

Als ich jung war, konnte ich 

noch viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, 

um den neuen Film anzuschau-

en. 

Ich koche dir Tee, damit es dir 

besser geht. 

 Feltételes múlt Konjunktiv I 

I Vergangenheit 

Wenn du mich angerufen hät-

test, hätte ich dich besucht. 

 Feltételesség Konditionalsatz (oh-

ne wenn) 

Wunschsatz 

Hätte ich doch mehr Zeit,  wür-

de ich dir mehr helfen. 

Wenn ich doch mehr Zeit hätte! 



 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

Obwohl 

 

Trotzdem 

 

Während 

 

 

Je desto 

 

Bis 

 

Solange 

 

Nachdem 

 

 

Bevor 

 

Anstatt dass / anstatt 

zu  

 

 

Da 

 

 

Ohne dass / ohne zu 

 

Als ob 

 

Er kauft ein teures Handy, ob-

wohl er wenig Geld hat. 

Er hat Schulden, trotzdem kauft 

er ein neues Handy. 

Während die Mutter das 

Abendessen kocht, spielen die 

Kinder. 

Je wärmer es ist, desto besser 

geht es mir. 

Bis der Film beginnt, können 

wir noch einen Tee trinken. 

Solange ich Klavier übe, kannst 

du meinen PC benutzen. 

Nachdem wir ihr die Wahrheit 

gesagt hatten, waren wir er-

leichtert. 

Bevor wir mit dem Fußballspiel 

beginnen, machen wir Gymnas-

tik. 

Die Großmutter hilft uns, an-

statt dass wir ihr helfen. / Du 

gehst ins Kino, anstatt zu ler-

nen. 

Da am Bahnhof gebaut wird, 

müssen wir einen Umweg ma-

chen. 

 

Er ging auf die Party, ohne dass 

es ihm seine Eltern erlaubt hat-

ten. / Er ging weg, ohne ein 

Wort zu sagen. 

Sie tut ganz so, als ob wir den 

Fehler gemacht hätten. 

 

 Névmások  

Derjenige, diejenige, 

dasjenige 

 

Einer, eine, eines der 

… 

einander 

Relativpronomen: 

wo, wer, wen, wem, 

wessen 

Reziprokpronomen: 

einander 

 

Er ist derjenige, der mir immer 

geholfen hat. 

 

 

Einer der schönsten Tage mei-

nes Lebens war diese Wande-

rung. 

Die Leute wünschen einander 

ein  

 

Kommunikációs eszközök 

 



 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet és arra reagálás 

Bemutatkozás, bemutatás 

Megszólítás 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Félelem 

Bánat 

Méreg, düh 

Csalódottság 

Szégyen 

Sértés 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valami iránti érdeklődés kifejezése 

Valaki igazának az az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Dicséret, kritika, szemrehányás 

Saját vélemény kifejtésének árnyaltabb eszközei 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Összehasonlítás 

Grafikon, táblázat leírása 

Interjú készítése 

Rábeszélés 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Javaslat és arra reagálás 

Meghívás és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Beszélgetési szándék jelzése, lezárás 



 

 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 

 

12. évfolyam 

A második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik 

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

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

érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

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

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

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

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

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával 

és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadások-

ból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő 

témáról szólnak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag isme-

rős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános 

és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kap-

csolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 



 

 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televízi-

ós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rög-

zített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi 

utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgás-

ban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmányok-

kal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fokoza-

tainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahely-

zetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezdemé-

nyezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok alap-

ján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelen-

tőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 



 

 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása.  

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-

mazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegíté-

se. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbe-

széd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, 

álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása az 

érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles ská-

lájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátámasz-

tása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, vala-

mint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 



 

 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörökben 

és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témakifejtés 

(gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.  

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és ki-

javítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és tár-

salgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszö-

vegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységé-

hez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, néző-

pontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és 

részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és fi-

gyelmeztetések megértése. 



 

 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegek-

nek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meg-

határozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játék-

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

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregé-

nyek, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kap-

csolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthe-

tő közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő fel-

jegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 



 

 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatí-

vák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó in-

formációk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.  

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stí-

luselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levele-

zés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaiga-

zolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fó-

rum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegé-

nek egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenet-

ét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és termé-

szetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélő-

vel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző 

témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témá-

ról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó elő-

nyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelmé-

nyeinek. 



 

 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök  

 

Ember és társadalom  

Ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei,  

Állattartás. 

A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás 

Életmód 

Vásárlás 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Koncertek  

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Utazás, turizmus 

Nemzetközi fesztiválok 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Jövő idővel véle-

kedés kifejezése 

Futur als Vermutung 

 

Das wird nicht funktionieren. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 Befejezett jövő Futur 2 Unsere Umwelt wird sich durch 

den Treibhauseffekt stark ver-

ändert haben.  

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 Törtszámok Bruchzahlen Ein Siebtel meiner Bücher habe 

ich noch nicht gelesen. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Értelmező jelző Apposition Vanessa arbeitet im Hotel Pa-

lace, einem Vier-Sterne-Hotel. 

 Jövő idejű mel-

léknévi igenév 

Gerundivum Die zu verarbeitende Baumwol-

le wird hin-und hertransportiert. 

 Melléknévi ige-

nevek bővített 

jelzős szerkeze-

tekben 

 Es gibt viele von der Schule 

organisierte  Ausflüge. 



 

 

Modalitás    

 Módbeli segéd-

igék befejezett 

múlt időben 

Modalverben im 

Perfekt 

Ich habe sogar einen Freund 

mitbringen können. 

 Szenvedő szerke-

zet módbeli se-

gédigével, feltéte-

les módban jelen 

időben 

Passiv mit 

Modalvarben im 

Konjunktiv II 

Präsens 

Lebensbereiche sollten 

möglichst voneinander getrennt 

werden. 

 Módbeli segéd-

igék feltételes 

módú, múlt idejű 

mondatokban  

Konjunktiv II 

Vergangenheit mit 

Modalverben 

Es ging Lisa so schlecht, dass 

sie eigentlich schon fast im 

Koma hätte liegen müssen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht mitzu-

kommen. 

 Segédigék 

másodlagos 

jelentése 

Subjektive Bedeu-

tung der Modalver-

ben 

In einigen Jahren dürften alle 

Leute Armbanduhren mit Inter-

netzugang haben. 

 Erős igék feltéte-

les módú jelen 

időben 

Konjunktiv II Ge-

genwart 

In meiner Traumstadt gäbe es 

viele Sportplätze.  

Esetviszonyok Elöljárószók bir-

tokos esettel 

Genitiv: dank / in-

folge 

Dank deiner Hilfe bin ich mit 

der Arbeit rechtzeitig fertig ge-

worden. 

Infolge des Klimawandels ster-

ben viele Arten aus. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

 

 

 

 

Igevonzat 

Temporalsatz: sooft / 

sobald 

 

 

Zwar …. Aber  

 

 

Rektion der Verben 

Sooft das Telefon klingelt, wird 

der Hund nervös. 

Ich rufe dich an, sobald ich nach 

Hause komme. 

Zwar muss Leonard viel im 

Haushalt machen, aber er ge-

nießt seine Freiheit. 

Er wird bald über mehr Kraft 

verfügen. 

Függő beszéd  Indirekte Rede Per-

fekt 

Oma hat am Telefon ständig 

erzählt, früher sei Holland ein 

Land und kein Meer gewesen. 

Indulatszók  Interjektion Uff! Endlich Mittagszeit! 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet és arra reagálás 

Megszólítás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 



 

 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Csodálkozás 

Remény 

Bosszúság 

Méreg, düh 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valami iránti érdeklődés kifejezése 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Akarat, kívánság, képesség 

Szándék, terv 

Dicséret, kritika, szemrehányás 

Saját vélemény kifejtésének árnyaltabb eszközei 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Valószínűség, valószínűtlenség 

Összehasonlítás 

Grafikon, táblázat leírása 

Írásbeli beszámoló 

Interjú készítése 

Rábeszélés 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Tiltás, felszólítás 

Javaslat és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 

 



 

 

Német mint második idegen nyelv, nyolcosztályos képzés 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek 

tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók 

tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is 

információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében 

segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a 

képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és 

környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, 

hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben 

és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben 

megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az 

első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási 

motiváció ébren tartása is. 

 

Óraszámok, nyelvi szintek 

 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 4 4 4 4 

hetek száma 36 36 36 32 

éves óraszám 144 144 144 128 

KER szint A1 A1-A2 A2 B1 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek. A tanuló 

már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelv-

ében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes követni az eleinte nonverbális eszközökkel is támo-

gatott célnyelvi óravezetést, megérti a rövid, egyszerű tanári utasítá-

sokat; 

megérti az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közléseket és 

kérdéseket; 

képes az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető fordulatokat kiszűrni. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vo-

natkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése jól érthető 

beszédkörnyezetben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levo-

nása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben az ismeretlen elemek jelen-

tésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó in-

formációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (pl. képek, képsorok, tárgyak, test-

beszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid 

részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az 

első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes egyszerű nyelvi eszközökkel, 

bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel 

támogatva kifejezni beszédszándékát; 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz 

fel, és egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre; 

képes nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi 

panelekkel kommunikálni; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A tanulóhoz intézett gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módo-

sítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (pl. bemutatkozás, bemutatás, 

valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés 

mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-



 

 

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének korlátozott mértékű al-

kalmazása, szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötősza-

vakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid társalgás, rövid 

tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán 

illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az 

első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes saját magához és közvetlen 

környezetéhez kötődő, ismert témákról egysze-

rű, begyakorolt fordulatokkal röviden megnyi-

latkozni; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja 

be;  

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához 

közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

szóbeli bemutatása. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalma-

zása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témaki-

fejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos be-

mutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az 

első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motivá-

ció.  

A tanuló jártas a különböző szövegfajták olva-

sásában anyanyelvén és az első idegen nyel-

ven. 

 



 

 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, 

szavakat és mondatokat egyszerű szövegek-

ben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útle-

írások fő gondolatait, az ismerős szavak, eset-

leg képek segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, 

egyszerű autentikus szöveg lényegét, kiszűr a 

szövegből néhány alapvető információt. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szö-

vegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szö-

veg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, reklámok, 

plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, 

szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, 

egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen 

nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció.  

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.  

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat 

írni; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszol;  

tud minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és 

rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témák-

ról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (pl. 

hol lakik és mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (pl. számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 



 

 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(pl. internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (pl. címzés, a kommu-

nikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

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

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internetes 

profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dal-

szövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az A1 

fejlesztési ciklus vé-

gén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős szavakat és 

alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a köz-

vetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatok-

kal kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket felten-

ni, és ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordula-

tokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat és az egyszerű szövegek egy-

szerű mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: önismeret 

Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.Konfliktusok és kezelésük  

Kapcsolódási pontok: 



 

 

Etika: társas kapcsolatok 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés  

Időjárás 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és kör-

nyék hagyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

A munka világa 

Foglalkozások Diákmunka.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, sportágak 

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.) 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-

wechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 

 

 

múltidejűség Präteritum 

(hatte, war) 

Ich hatte keine Zeit. Ich war 

nicht zu Hause. 



 

 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs be-

suchen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der Va-

ter von Peter! 

Térbeli viszo-

nyok 

   

 irányok, hely-

meghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im 

Kino. 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am Frei-

tag 

Diesen Montag geht es nicht. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott meny-

nyiség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe we-

nig Zeit. Ich brauche mehr 

Geld/mehrere Bücher. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 



 

 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok 

 

   

 

 

 Nominativ,  Akkusa-

tiv 

Dativ   

  

Präpositionen mit 

dem Akkusativ (für) 

Präpositionen mit 

dem Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Kar-

te. 

 Ich brauche das Zimmer für 

einen Tag. 

 

Ich komme mit meiner Freun-

din 

Logikai viszo-

nyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? Wo-

her? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások 

(Nominativ, 

Akkusativ, Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in Ber-

lin. 

Er lebt in Ungarn, aber er 

spricht kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gatuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüsse 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 



 

 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

Das ist mei Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

10. évfolyam 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul 

szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a 

minimumként előírt A2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 



 

 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulato-

kat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyakoribb fordulatokat, ha 

közvetlen, személyes dolgokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát alkal-

maz.  

A fejlesztés tartalma  

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

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

mélyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető infor-

mációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés haszná-

lata esetén. 

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

A tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megérté-

se. 

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

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

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támo-

gatására. 

 

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

közlemények, párbeszédek a médiából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, kisfil-

mek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal kommunikál.  

Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel és válaszol meg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszámítható, mindennapi 



 

 

helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés-

re, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma  
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szál-

lás, étkezés, vásárlás, bank). 

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

se, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés kifejezése, érdeklődés mások vélemé-

nye iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolí-

tásához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok, társasjá-

tékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós és 

informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét egyszerű fordulatok-

kal és mondatokkal. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal 

röviden, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környeze-

téről;  

képes megértetni magát a szintnek megfelelő témakörökben; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, 

intonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 



 

 

helyzetekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témaki-

fejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos előadás vagy 

prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait. 

Alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben.  

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek 

segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben fontos információkat, 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a fontos informáci-

ókat egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

leíró szövegekből. 

A fejlesztés tartalma  
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

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

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

kapcsolatokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

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

nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetrendek, 

egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus 

magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, 

egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témák-

ról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interakci-

ókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű kötősza-

vakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezni; 



 

 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtölté-

sük. 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

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

fórumon, blogban). 

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

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

elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

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

rövid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, 

képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzene-

tek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

 

Tartalmi követelmények 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az A2 

fejlesztési ciklus vé-

gén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

képes gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozására 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alap-

vető szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalál információ-

kat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt 

érintő témákról minta alapján. 



 

 

Témakörök 

 

Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 

Családtagok életének fontos állomásai 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése. 

Kapcsolat generációk között. 

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés 

Környezetünk 

Lakótársak.  

Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban. 

A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és kör-

nyék hagyományai, az én falum, az én városom.. 

Az iskola 

Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás. 

Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet szerepe a tanulásban.  

Tanulás külföldön, nyelvtanulás. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

Informatika: digitális tudás 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. 

Házibuli. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.  

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. 

Jegyvásárlás. 

Német városok nevezetességei (Potzdam) 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  



 

 

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek. 

Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok: 

Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök előnye-

inek és kockázatainak megismerése 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (menetjegy), pénzváltás. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 igepárok liegen/legen, ste-

hen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den 

Tisch. 

 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és rendha-

gyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 múltidejűség (2) Modalverben im Prä-

teritum (konnte, woll-

te, musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  gehören + D. (<>ge-

hören zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine 

Garage.) 

Térbeli viszo-

nyok 

   

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den 

Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli viszo-

nyok 

   

  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren wir nach 

Berlin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Ich habe zwei Stunden wö-

chentlich. 



 

 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. Seit vier Jahren 

wohne ich in dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße 

links. 

 határozatlan 

mennyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

  Was für ein? Wel-

cher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock mo-

disch. Sie hat einen reichen 

Mann geheiratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Was für 

ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? 

– Den deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 

 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu Hause. 

Er hätte gern ein Auto. 

Könntest du mir helfen? 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses 

Angebot. 

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß ent-

lang. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   



 

 

 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók 

(entweder-oder, 

weder-noch, sowohl-

als auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er 

arbeiten. Er ist böse, weil  es 

immer regnet. Er meint, daß es 

nicht stimmt. Er fragt, ob es 

stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch 

ein Tier. 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gatuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüsse 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

Das ist mei Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 



 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

11. évfolyam 

A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan 

valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok 

közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik 

nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk 

során, valamint egész életükön át. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulato-

kat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegé-

nek megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazá-

sa.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető infor-

mációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 



 

 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés haszná-

lata esetén. 

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

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének 

megértése. 

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

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

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támo-

gatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, ripor-

tok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-

fordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó 

kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő felada-

tokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megér-

tesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

A fejlesztés tartalma 

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

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szer-

vezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

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

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolítá-

sához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.  



 

 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, informá-

ciócsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatok-

kal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszéd-

fordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkal-

mazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös pla-

kát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szö-

vegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egy-

szerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 



 

 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

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

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyo-

mányos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, isme-

retterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal ösz-

szekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbe-

széd). 

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

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például inter-

netes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, 

vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.  

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, közpon-

tozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslap-

ok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy inter-



 

 

nes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, 

leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és né-

hány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megvá-

laszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gon-

dolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érin-

tő témákról minta alapján. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Ember és társadalom  

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Időjárási viszonyok 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és kör-

nyék hagyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti érték,  

változatos élővilág,. 

Az iskola 

Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok. 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Életmód 

Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés (orvosnál). Testrészek. Étkezési szokások. 

Egészséges ill egészségtelen életmód. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészség, balesetek megelőzése, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei,   betegségmeg-

előzés, elsősegély. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Extrém sportok 

Számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

Kapcsolódási pontok  



 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés. 

 

Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás. 

 

Fogalomkörök  

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Szenvedő szerke-

zet  

Passiv im Präsens, Präteritum, 

Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit Modalverben 

Sie werden am Flugha-

fen abgeholt. Es wurde 

schon längst erledigt. 

Sind die Gäste schon 

eingeladen worden? 

Das Fenster ist geöff-

net. 

Das Auto kann nicht 

repariert werden. 

 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen 

liefern. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  sollen 

 

Du könntest/müsstest 

das viel schneller ma-

chen. 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn anru-

fen. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 

 

 

 Temporalsatz (als, wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, damit) 

zu + Infinitiv szerkezetek 

Wenn er zu Hause ist, 

sieht er immer nur 

fern. Als er jung war, 

fuhr er öfter ins Aus-

land.  

Sie steht früh auf, um 

für das Wochenende 

einzukaufen. 

Vergiss nicht, mich 

anzurufen. 

Függő beszéd  jelen időben (Präsens) Sie sagte, dass sie heu-

te ins Kino geht. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Aufgabe 

schwer war, konnten 

viele sie richtig lösen. 

 



 

 

 Kölcsönös név-

mások 

(mit)einander Sie helfen einander. 

 Relativsatz/Relati

vpronomen 

der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wessen 

wo 

Er ist der Mann, der 

gestern gekommen 

ist/dessen Auto ge-

stohlen wurde. 

Ich weiß nicht, wer die 

Frau ist. 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet és arra reagálás 

Bemutatkozás, bemutatás 

Megszólítás 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Félelem 

Bánat 

Méreg, düh 

Csalódottság 

Szégyen 

Sértés 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valami iránti érdeklődés kifejezése 

Valaki igazának az az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Dicséret, kritika, szemrehányás 

Saját vélemény kifejtésének árnyaltabb eszközei 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Összehasonlítás 

Grafikon, táblázat leírása 



 

 

Interjú készítése 

Rábeszélés 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Javaslat és arra reagálás 

Meghívás és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Beszélgetési szándék jelzése, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 

 

12. évfolyam 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre (minimális cél). A 

12. évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók 

esetén – lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

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

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük 

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

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

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

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

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető for-

dulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyakoribb fordulatokat, 

ha közvetlen, személyes dolgokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli 

közlések lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát 

alkalmaz.  

 

 

A fejlesztés tartalma  



 

 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

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

mélyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető infor-

mációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés haszná-

lata esetén. 

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

A tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megérté-

se. 

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

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

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támo-

gatására. 

 

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

közlemények, párbeszédek a médiából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, kisfil-

mek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begya-

korolt beszédfordulatokkal kommunikál.  

Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel és válaszol meg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatok-

ban számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszámítható, mindenna-

pi helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, 

hogy megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiej-

tésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma  

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

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szál-



 

 

lás, étkezés, vásárlás, bank). 

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

se, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés kifejezése, érdeklődés mások vélemé-

nye iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolí-

tásához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok, társasjá-

tékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós és 

informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal 

és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal 

röviden, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezeté-

ről;  

képes megértetni magát a szintnek megfelelő témakörökben; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, into-

nációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témaki-

fejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos előadás vagy 

prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait. 



 

 

Alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben.  

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek 

segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben fontos információkat, 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a fontos informáci-

ókat egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

leíró szövegekből. 

A fejlesztés tartalma  
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

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

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

kapcsolatokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

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

nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetrendek, 

egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus 

magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, 

egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban na-

gyon egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert 

témákról. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezeté-

vel kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interak-

ciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű kötő-

szavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezni; 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma  

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtölté-

sük. 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 



 

 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

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

fórumon, blogban). 

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

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

elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

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

rövid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elekt-

ronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, 

képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzene-

tek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Ember és társadalom  

Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és kezelésük.  

Szülő-gyerek kapcsolat 

Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi. Magyar-oszták érettségi. Felsőoktatás 

Környezetünk 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság. Környezetvédelmi akciók 

Németországban. 

Kapcsolódási pontok:  

A fejlesztés várt 

eredményei az A2 

fejlesztési ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

képes gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozására 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapve-

tő szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalál információkat 

egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt 

érintő témákról minta alapján. 



 

 

Technika, életvitel: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, energiatakaré-

kosság, újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: védett természeti érték 

A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval. 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása. 

Ének-zene: klasszikus zene, popzene. 

Tudomány és technika 

Médiumok, számítógép, mobiltelefon, találmányok.  

Az autó részei. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi kassza: kiadások, bevételek. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Folyószámla. Fogyasztás, reklámok. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Szenvedő szerkezet  Passiv im Präsens, Präte-

ritum, Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit Modalverben 

Sie werden am 

Flughafen abge-

holt. Es wurde 

schon längst erle-

digt. Sind die Gäs-

te schon eingela-

den worden? 

Das Fenster ist 

geöffnet. 

Das Auto kann 

nicht repariert 

werden. 

 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen 

liefern. 

 múlt idő Plusquamperfekt Er hatte alles ge-

macht, als wir an-

kamen. 



 

 

 műveltetés lassen ( Präteritum) 

 

Wir  ließen unsere 

Nähmaschine repa-

rieren. 

 feltételesség óhajtó mondat Wenn Sie doch 

helfen könnten! 

Modalitás    

 

 

Modalverben  sollen 

 

Du könn-

test/müsstest das 

viel schneller ma-

chen. 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn 

anrufen. 

Logikai viszo-

nyok 

   

  haben+zu,  

sein + zu 

 

Sie haben das 

Formular zu unter-

schreiben. Das ist 

kaum zu glauben. 

 

 

 

 Temporalsatz (als, 

wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, da-

mit) 

zu + Infinitiv szerkeze-

tek 

Wenn er zu Hause 

ist, sieht er immer 

nur fern. Als er 

jung war, fuhr er 

öfter ins Ausland.  

Sie steht früh auf, 

um für das Wo-

chenende einzu-

kaufen. 

Vergiss nicht, 

mich anzurufen. 

Függő beszéd  jelen időben (Präsens) Sie sagte, dass sie 

heute ins Kino 

geht. 

 alárendelések 

 

Temporalsatz (bevor, 

nachdem, bis) 

 

anstatt dass/anstatt zu 

ohne dass/ohne zu 

Sie ging weg, be-

vor der Film zu 

Ende ging. 

 

Sie antwortet, an-

statt die Sache zu 

überlegen.  

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Auf-

gabe schwer war, 

konnten viele sie 

richtig lösen. 

 

 Kölcsönös névmások (mit)einander Sie helfen einan-

der. 



 

 

 Relativsatz/Relativpronome

n 

der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wessen 

wo 

Er ist der Mann, 

der gestern ge-

kommen ist/dessen 

Auto gestohlen 

wurde. 

Ich weiß nicht, wer 

die Frau ist. 

  kötőszók 

 

névmások 

 

da 

 

derjenige/diejenige 

 

einer/eines/eines 

Da er krank war, 

konnte er nicht 

mitspielen. 

Sie war diejenige, 

die uns immer hel-

fen konnte. 

Es ist eines des 

besten Autos. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Adjektivdeklination Főnévként használt mel-

léknév  

Melléknévi igenév 

 

 

die gelöste Aufga-

be 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 

vorstellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns 

geholfen haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 



 

 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiss ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht 

früher kommen?! 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyekmegnevezése, leírá-

sa 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hoch-

gestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg be-

sichtigt. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiss es genau. Ich weiss nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir ge-

hen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 



 

 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 

noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, félbesza-

kítás, lezárás 

Dabei fällt nir ein, …..  Darz ich hier hinzufü-

gen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 



 

 

Melléklet 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1 

 

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és 

alapvető fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 

mutatkozni, be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), 

valamint ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű 

kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és 

segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, rek-

lámokban, katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, 

családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól arti-

kulálva beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős 

témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le tudja 

írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó 

kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult 

nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, 

amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és fordu-

latokból áll.  

 

A2 

 

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 

amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes 

és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és 

begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon 

cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 

használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 

kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A 

kért információt ki tudja keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára is-

mert dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzene-

tek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszél-



 

 

getésben, amely ismert tevékenységhez kapcsolódó közvetlen in-

formációcserét igényel. Megérteti magát a társasági beszélgetésben. 

Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. Képes jelezni, 

mikor követi a kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy 

saját maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen 

elkövet alapvető hibákat. Szókincse elegendő az alapvető kommuni-

kációs szükségletek kielégítésére.  

 

B1 

 

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek 

fontosabb információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, 

például munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 

nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy 

az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, 

érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző 

álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, 

amelyek hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az 

eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előforduló, ismerős témáról 

szóló köznyelvi beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb infor-

mációkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális esemé-

nyekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kap-

csolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és vilá-

gosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterületen utazás közben 

felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról 

adódó beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal mond-

ja el élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza 

véleményét. Képes elmesélni egy történetet, és erről véleményt 

megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció kezdeményezésé-

re, fenntartására és befejezésére ismerős vagy számára érdekes té-

mákban. Meg tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy meg-

győződjön arról, beszélgetőpartnerével egyformán értelmezik-e az 

elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, 

hétköznapi témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és 

mondatfajták gyakran használt körét viszonylag helyesen alkalmaz-

za. Megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát 

fejezni a  
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Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 

gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. 

Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 

beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni 

véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, be-

számolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 

érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, érzelmekről, vélemények-

ről szóló, irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést, ha 

ezek számára nem idegen szakterületet érintenek. Megérti a rádió-

ban és tévében elhangzó, aktuális eseményekről szóló hírműsorok 

lényegét, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen vesz részt minden-

napi témákat érintő, anyanyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban. 

Részletesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és megvédi vé-

leményét, el tud mondani egy történetet. 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő időpontban szólal 

meg, valamint be tudja fejezni a társalgást, ha szükséges, bár ezt 

nem mindig elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén fenn 

tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, illetve más 

személyeket is be tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelen-

kor problémáiról és az érdeklődésével egybevágó témákról. Beszá-

mol élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont mellett és 

ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem vét félreértést oko-

zó hibát, és legtöbb hibáját képes kijavítani. Általános témákban és 

saját érdeklődési területén jó szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

szabatosan fejezze ki magát.  

 

C1 

 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú szövegek széles 

körében akkor is, ha nem világosan tagoltak, és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat 

nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül hogy feltűnően 

gyakran keresgélné a szavakat. Társasági és szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan 

használja a nyelvet. Pontosan megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más 

beszélők gondolataihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes alpontokat 

összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a végén mondandóját megfelelő befejezéssel 

lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli 

különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem 

kapcsolódnak az érdeklődési köréhez. 



 

 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget alkot, és eközben 

megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő 

elemeket. Összetett témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat 

kiemeli. Megválasztja az olvasónak megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek. 

Francia nyelv 



 

 

lv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a 

tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A 

kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

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

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

szükségesek. 

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

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

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

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

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

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

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

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

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

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének az elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést 

átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, a korosztályok és a társadalmi csoportok között 

különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági 

szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának a szabályai is.  

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

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

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

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

forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén 

erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

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

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

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

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

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

stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat 

önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

Jelen helyi tanterv a Radnóti Miklós Gimnázium sajátosságainak megfelelően, az évek 

során gyűjtött tapasztalatok alapján készült, összhangban a NAT elveivel és a Közös Európai 

Referenciakeret által támasztott követelményekkel. A tanterv külön tartalmazza a 



 

 

nyolcosztályos képzésben részt vevő diákok számára 9-12. évfolyamra kialakított 

programunkat, és a négyosztályos képzésben résztvevő diákjaink számára a NYEK évfolyam 

és az azt követő négy év feladatait és célrendszerét. Mindkét képzési forma esetén azonos 

követelményeket támasztunk diákjainkkal szemben. A tanuló továbbhaladásának 

követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza.  

A nyolcosztályos képzés 9-12. évfolyaimain emelt óraszámú a négyosztályos képzés során 

a NYEK évfolyamot követő 2 évben emelt szintű oktatást kapnak diákjaink, mely rendkívül 

jó alapot biztosít az ide járó diákok számára ahhoz, hogy tanulmányaik befejezéséig mindkét 

általuk tanult nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgát tehessenek. A kialakított helyi 

tanterv az alap szintű kerettantervre épül, az emelt 



 

 

Francia mint második idegen nyelv, nyolcosztályos képzés 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott 

és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a 

tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, 

szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az 

anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó 

tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen 

nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó 

tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez 

szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek , 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

Alapelvek, célok: 
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei ha-

tározzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

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

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

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

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

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

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

forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás 



 

 

céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját 

kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat 

kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források 

használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus 

források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári 

értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt 

venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus 

szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) 

részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus használatát 

megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 
 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet 

különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

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

a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szük-

ségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a 

szövegkompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fono-

lógiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges kés-

zségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg érté-

sén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktivá-

lódik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismere-

tét jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanár-

nak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (pél-

dául udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, 

dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel 

egy szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az 

interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyel-

vi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakít-

ható ki.  

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív 

attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák 

megismerése iránt.  



 

 

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást 

mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni 

kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé vál-

jon számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tuda-

tosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a 

köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  
 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fon-

tos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzései-

vel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az 

idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és 

interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is 

hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel 

az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  

 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs techno-

lógiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelv-

tanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakít-

ható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás ered-

ményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi au-

tentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a 

differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási 

stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás mód-

szereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kiala-

kítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élet-

hosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére.  

 

Időkeret, óraszámok: 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Heti óraszám 4 4 4 4 

Hetek száma 36 36 36 32 

Éves óraszám 144 144 144 128 

KER szint A1 A2 B1- B1 

 



 

 

9. évfolyam 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegen nyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek 

tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A különböző célok és tartalmak 

idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott 

kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai 

a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. 

Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a 

boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai pályafutás 

során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben 

megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az 

első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási 

motiváció ébren tartása is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Éves óraszám: 144/év, 4 óra/hét 

 

Témakör óra-

szám 

1.  Ismerkedés, bemutatkozás  14 

2. Egy harmadik személy bemutatása 14 

3. Lakás, szoba 14 

4. Szabadidő 14 

5. Utazás, étkezés 14 

6. Család és a lakás 15 

7. Öltözködés 15 

8. Étteremben 15 

9. Szabadidős programok 15 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (Szókincstár kötetei) 

és/vagy 

14 



 

 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése 

Összesen: 144 

 

Témakörök  

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés, bemutatkozás  

személyi adatok, foglalkozások, nemzeti-

ség 

iskola, szabadidő, sport, kedvenc tevé-

kenység 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás 

Etika: önismeret, családi élet. 

 Egy harmadik személy bemutatása 

külső és belső tulajdonságok 

Etika: társas kapcsolatok (családi, baráti, 

egyéb). 

Otthon 

Otthonom, környezetem 

Természetismeret: lakóhelyi környezet 

Szabadidő 

iskola, sport; mozi, színház, zene; iskolai 

tantárgyak 

ízlés és értékítélet kifejezése, árnyalása 

 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének-zene: zenehallgatás 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások 

Utazás, étkezés 

Ország- és városnevek; számok 21-60-ig 

Turisztikai célpontok. 

Nemzetiségek, országok, nyelvek 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

napi étkezések 

Földrajz: a Föld országai, az EU 

Természetismeret: az ember megismerése 

és egészsége: étrend 

Család és a lakás 

Én és a családom 

Családtagok bermutatása 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Matematika: tájékozódás a térben 

Öltözködés 

Ruházat 

Színek 

Számok 60-100-ig 

Emberek külső leírása 

Etika: társadalmi különbségek, hasonlósá-

gok és különbségek az emberek között 

Étteremben, bevásárlás 

Étkezések étteremben és otthon, háztartási 

munka, vásárlás, élelmiszerek; üzletek; 

mennyiségek; pénz; számok 100-tól 

Technika, életvitel és gyakorlat: életvitel 

és háztartás 

Szabadidős programok 

Dátum, a hét napjai, hónapok, idő kifeje-

zése, órarend 

Programegyeztetés 

Etika: társas kapcsolatok (családi, baráti, 

egyéb). 

 



 

 

Fejlesztési célok és feladatok 

 

A1 fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A 

tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anya-

nyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 

követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések meg-

értése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlések-

ből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vo-

natkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos be-

szédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése vilá-

gos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levo-

nása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelenté-

sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és 

animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, vic-

cek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi esz-

közökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 



 

 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módo-

sítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemu-

tatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, ér-

deklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelene-

tek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, mo-

tiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témák-

ról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalma-

zása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  



 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegek-

ben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lénye-

gének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egysze-

rű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szö-

vegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szö-

veg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcí-

mek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű kata-

lógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást ille-

tően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válasz-

adás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényköz-

lő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(például internetes fórumon, blogban). 



 

 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dal-

szöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

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

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, közpon-

tozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt ered-

ményei az A1 fejleszté-

si ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős szavakat 

és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a 

közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoz-

nak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordula-

tokkal kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket 

feltenni, és ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordu-

latokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat és az egyszerű szövegek egy-

szerű mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírás-

ok gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rö-

vid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur 

köszönés, elköszönés 

 

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  

à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente,  

moi, je m’appelle, je suis le frère de, enchanté monsieur 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 

c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur 

személyes levélben megszó-

lítás és elbúcsúzás 

cher Jean-Marc, ma chère Michèle, 

bisous, grosses bises, à bientôt, je t'embrasse  

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? 

ça va bien / pas trop mal, merci ça ne va pas du tout 

engedélykérés és arra reagá-

lás 

je peux? 

bien sûr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 



 

 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup/infiniment, il n’y a pas de quoi,  

je vous / t’en prie, avec plaisir, madame 

bocsánatkérés és arra reagá-

lás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie 

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, bonne chance / soirée, bon voyage, passer 

de bonnes vacances,  

je te / vous félicite, merci beaucoup (de tes/vos voeux),  

tu es/vous êtes gentil 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé 

öröm quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise! 

remény j'espère, tu y crois? 

bánat je suis (très) triste / désespéré 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagá-

lás 
tu aimes, tu veux, tu trouves ça? à ton avis? 

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé?  

super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que, 

c'était bien, à mon avis 

valaki igazának az elismeré-

se, nem elismerése 

tu as raison,  

tu n’as pas raison, tu as tort 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sûr, excellente idée, comme tu veux,  

je suis de ton avis, (ce n’est) pas ça pas maintenant, pas 

question 

érdeklodés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, comment... 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problème 

tetszés nem tetszés j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,  

j’adore / je déteste, je préfère, ça me plaît pas mal, ça ne me 

plaît pas vraiment, c’est génial 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

dicséret, kritika bravo, félicitation, ce n'est pas tout à fait ça,  

ellenvetés, ellenvetés vissza-

utasítása 

par contre, au contraire,  

tout de meme, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je voudrais bien que, j’aimerais, je serais 

content si, je souhaite 

képesség, lehetőség on peut, il est possible 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument 

ígéret c'est promis, je te / vous promets 



 

 

érdeklodés értékítélet, 

kívánság, preferencia iránt 

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela? lequel vous 

voulez? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megne-

vezése 

voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas) 

sympas / il est noir, beau, mais cher,  

c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui 

események leírása cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était 

információkérés, informá-

cióadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment? 

pour aller à? c’est simple, tu vas / vous allez 

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça aucun problème 

en effet, pas tout à fait, pas du tout, cela n'est pas possible 

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság peut-être, ça se peut  

ismerés, nem ismerés je vois,  

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás  (ne) fais / faites (pas),  

segítségkérés és arra reagálás peux-tu / pourriez-vous m'aider 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, c’est une bonne idée, (mais...) pouvez-vous, 

voulez-vous, avec plaisir, (mais...) 

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? volontiers, malheureusement je ne peux pas, 

pourquoi pas 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléské-

rés 
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés érthetőbb beszédre un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése 

si vous voulez mon avis, selon moi, écoute ça 

megerosítés c'est tout? est-ce que c'est bien cela? 

est-ce que j'ai bien compris? tu n'en veux vraiment pas? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése par exemple 

 

Fogalomkörök 

 



 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések –  jelen idő, a 3. 

csoportba tartozó igék ragozása 

jelenben;  közvetlen  jövő 

il pleut, je fais, tu parles,elle lit, je vais partir 

Birtoklás kifejezése: az avoir ige 

ragozása, a de viszonyszóval; 

birtokos névelővel,  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi 

c’est mon chat 

Térbeli viszonyok:  où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout 

près, d’où? de l’école 

Időbeli viszonyok: időpont, nap, 

hónap, év, dátum kifejezése, ill. 

egyéb időhatározó szók 

 

A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce 

moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours 

d’abord, puis, enfin, quand 

Mennyiségi viszonyok – a főnév 

/ melléknév többes száma  

 

Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, les 

enfants 

Minőségi viszonyok: a mellék-

név; egyezetése; a főnév neme 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, 

une jolie robe, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 

sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste / agressif, 

généreux / égoïste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / 

intéressant, interdit, long, court, , chaud / froid, cher / bon 

marché, vite, 

lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, premier 

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás: felszólitó mód 

Módbeli segédigék: pouvoir, 

vouloir 

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux 

Szövegösszetartó eszközök: 

névelők és nemük, részelő néve-

lő, birtokos determináns, vi-

szonyszók, határozószók 

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, 

ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils 

/elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, 

quelqu’un, quelque chose, qui, que, où,  

 

10. évfolyam 

A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a 

körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt szerezzenek. A különböző célok és 

tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában 

megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és 

nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során 



 

 

valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely segítséget 

nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai 

pályafutás során. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul 

szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a 

minimumként előírt A2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Éves óraszám: 144 óra, 4 óra/ hét 

 

Témakörök - 10. évfolyam 

 

Témakör óra-

szám 

1. Napirend 14 

2. Közlekedés 15 

3. Emberek leírása 15 

4. Iskola 14 

5. Szabadidő, turizmus 14 

6. Ember és társadalom 14 

7. Művészetek 15 

8. Időjárás 14 

9. Étkezés 14 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (Szókincstár kötetei) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése. 

15 

Összesen 144  

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1. Napirend  

Időbeosztás, napi rutin, találkozók 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosz-

tás, napirend 



 

 

2. Közlekedés 

Utazás, közlekedési eszközök, tudakozó-

dás 

Földrajz: településtípusok,a környezet is-

merete, közlekedés 

Technika, életvitel: közlekedési ismeretek 

3. Emberek leírása 

Testrészek, rossz közérzet 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, együttérzés 

4. Iskola 

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, órarend, tanulmányi munka. 

A francia iskolarendszer  

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismerete: a tanulás technikái, a francia 

iskolarendsze, órarend 

5. Szabadidő, turizmus 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert 

Egy utazás megtervezése, megszervezése 

Technika, életvitel és gyakorlat: közleke-

dési ismeretek. 

Földrajz: nyelvek, Franciaország, EU. 

6. Ember és társadalom 

Hírek, rendőrségi hírek, társadalmi szerve-

zetek 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, együttérzés 

7. Művészetek 

Kiállítás, múzeum, képzőművészetek 

Földrajz: más népek kultúrái.. 

Ének-zene:néhány zenei műfaj. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

fogadás, értelmezés 

8. Időjárás 

Időjárás, éghajlat, , horoszkóp 

Földrajz: a környezet ismerete,  az időjá-

rás tényezői 

 

9. Étkezés 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, étter-

mekben, gyorséttermekben 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészség, 

egészséges ételek 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészsé-

ges életmód; személyre szabott étrend kiala-

kítása 

 

Fejlesztési célok és feladatok 

 

A2 fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat 

és alapvető fordulatokat, amelyek a személyé-

re, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggya-

koribb fordulatokat, ha közvetlen, személyes 

dolgokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilat-

kozások, szóbeli közlések lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő 

alapvető stratégiát alkalmaz.  

 

 

A fejlesztés tartalma  
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 



 

 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

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

mélyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető infor-

mációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés haszná-

lata esetén. 

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

A tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megérté-

se. 

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

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

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támo-

gatására. 

 

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

közlemények, párbeszédek a médiából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, kisfil-

mek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begya-

korolt beszédfordulatokkal kommunikál.  

Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel és válaszol meg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatok-

ban számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszámítható, mindenna-

pi helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, 

hogy megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiej-

tésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma  
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szál-

lás, étkezés, vásárlás, bank). 



 

 

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

se, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés kifejezése, érdeklődés mások vélemé-

nye iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolí-

tásához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok, társasjá-

tékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós és 

informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és 

mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal rö-

viden, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről;  

képes megértetni magát a szintnek megfelelő témakörökben; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intoná-

ciót és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témaki-

fejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos előadás vagy 

prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait. 

Alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben.  

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek 



 

 

segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben fontos információkat, 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a fontos információ-

kat egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket leíró 

szövegekből. 

A fejlesztés tartalma  
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

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

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

kapcsolatokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

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

nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetrendek, 

egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus 

magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, 

egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interakciók-

ban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű kötőszavak-

kal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezni; 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szö-

vegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtölté-

sük. 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 



 

 

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

fórumon, blogban). 

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

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

elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

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

rövid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, 

képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzene-

tek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az A2 

fejlesztési ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

képes gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozására 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapve-

tő szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalál információkat 

egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt 

érintő témákról minta alapján. 

 

Kommunikációs szándékok  

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien le 

nouveau professeur d'anglais? 

köszönés, elköszönés 

 

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  

à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 

vous présenter 

moi, je m’appelle, je suis le frère de, enchanté monsieur 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 

c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois 

személyes levélben megszó-

lítás és elbúcsúzás 

cher Jean-Marc, ma chère Michèle, 

bisous, grosses bises, à bientôt, je t'embrasse  

érdeklődés hogylét iránt és ça va? vous allez bien? ça va mieux? 



 

 

arra reagálás ça va bien / pas trop mal / merveilleusement bien, merci ça ne 

va pas du tout 

engedélykérés és arra reagá-

lás 

je peux? 

bien sûr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup/infiniment, il n’y a pas de quoi,  

je vous / t’en prie, avec plaisir, je vous remercie, madame 

bocsánatkérés és arra reagá-

lás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus  

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, bonne chance / soirée, bon voyage, passer 

de bonnes vacances, joyeuses fêtes de, 

je te / vous félicite, merci beaucoup (de tes/vos voeux),  

tu es/vous êtes gentil, je te / vous remercie de  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise! 

remény j'espère, tu y crois? 

bánat je suis (très) triste / désespéré 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagá-

lás 
tu aimes, tu veux, tu trouves ça? ça te plaît? à ton avis? 

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé?  

super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que, 

c'était bien, à mon avis 

valaki igazának az elismeré-

se, nem elismerése 
tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu n’as pas raison, tu as tort, tu te trompes 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sűr, excellente idée, comme tu veux,  

je suis de ton avis, c'est exactement ce que je pense(mais) 

non,(ce n’est) pas ça pas maintenant, pas question 

érdeklodés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, comment... 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problème 

tetszés nem tetszés j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,  

j’adore / je déteste, je préfère, ça me plaît pas mal, ça ne me 

plaît pas vraiment, c’est génial, il est sans intérêt 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

dicséret, kritika bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait ça,  

ce n'est pas trop réussi 

ellenvetés, ellenvetés vissza-

utasítása 

par contre, au contraire,  

tout de meme, surtout pas 



 

 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, je voudrais bien que, 

j’aimerais, je serais content si, je souhaite 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il est possible, c'est faisable 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument, il est indispensable 

ígéret c'est promis, je te / vous promets 

érdeklodés értékítélet, 

kívánság, preferencia iránt 

ça te / vous paraît, comment vous jugez cela? quelle est votre 

réaction à cela? lequel vous voulez? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megne-

vezése 

voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il 

(ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher,  

c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, ça sert à 

események leírása cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était 

információkérés, informá-

cióadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment? 

pour aller à? c’est simple, tu vas / vous allez 

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça aucun problème 

en effet, pas tout à fait, pas du tout, cela n'est pas possible 

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sûrement, peut-être, ça se peut, ça m'étonnerait  

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás il est interdit, (ne) fais / faites (pas),  

défense de fumer, veuillez patienter s.v.p. 

segítségkérés és arra reagálás peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, c’est une bonne idée, (mais...) pouvez-vous, 

voulez-vous, avec plaisir, (mais...) 

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? volontiers, malheureusement je ne peux pas, 

pourquoi pas 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléské-

rés 
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés érthetőbb beszédre un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése 

si vous voulez mon avis, selon moi, j'ajouterais, écoute ça 

megerosítés c'est celui qui? c'est tout? est-ce que c'est bien cela? 



 

 

est-ce que j'ai bien compris? tu n'en veux vraiment pas? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens, par exemple, c'est le cas de... 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése être / il y a 

közti különbség 

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visszaható igék; 

passé composé / imparfait; 

futur; személytelen szerkezetek 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes, il 

se lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il pleuvait 

Birtoklás kifejezése az avoir ige 

passé composéban /imparfait-

ben, ill. futur-ben 

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je 

n’ai pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un 

oiseau, tu auras un livre,  

Térbeli viszonyok: helyhatáro-

zózók 

où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout 

près, partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long 

de, au bord de, quelque part, au bout (de), d’où ? de l’école 

Időbeli viszonyok – időhatáro-

zók  

 

A quelle heure ? Quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce 

moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 

d’abord, puis, enfin, ), autrefois  quand, avant, déjà, (pas) 

encore, ne… plus, ne…jamais, toujours, pas toujours, 

toujours pas  

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, 

environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok – hasonlí-

tás: közép-, ill. felsőfok; 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoïste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 

long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en 

forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon 

marché, vite, Marie est plus belle que son amie, Jean est 

moins gentil que Paul; ; Elle parle aussi bien l’anglais que 

l’allemand; il est rapide comme l’éclair  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás devoir, falloir ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le 

faire; n’ayant plus de travail, il rentre; il écoute de la 

musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök mu-

tató névmások; határozatlan 

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, 

ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils 



 

 

névmások   /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, 

quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, 

ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, 

car, tout-e; comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, 

même si, en effet, malgré que, bien que quelque chose / 

quelqu’un; ne…rien; ne…personne 

 

11. évfolyam 

A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan 

valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok 

közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

 

Éves óraszám 144 óra 4 óra/hét 

 

Témakör Óra-

szám 

1. Szabadidő, mozi 14 

2. Technika 14 

3. Kommunikációs formák 14 

4. Szabadidő 15 

5. Utazás 15 

6. Televízió 14 

7. Ünnepek 15 

8. Emberek külső és belső leírása 14 

9. Sport 15 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (Szókincstár kötetei) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyíté-

se a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése. 

14 

Összesen 144 

 



 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1. Szabadidő, mozi 

Filmek 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: néhány 

híres film; kritika néhány képzeletbeli film-

ről. 

2. Technika 

Háztartási gépek 

A technikai eszközök szerepe a mindenna-

pi életben., azok működtetése 

Technika: egyéb elektormos készülékek, 

működésük (kévéfőző, DVD-lejátszó stb); 

„Csodák Palotája”. 

 

3. Kommunikációs formák 

Telefon, levél, e-mail, fax 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése,  

 az informatikai eszközöket alkalmazó 

média megismerése. 

4. Szabadidő 

Televíziós játék, vmint hivatalos levél, 

magánlevél, posta 

Földrajz: más népek kultúrái (főként a 

célnyelvé). 

 

5. Utazás 

Párizs, városnézés, múzeum, fényképezés 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek, Franciaország és a frankofón orszá-

gok jellemzői. 

6. Televízió 

Ismeretterjesztés, tiltás, engedély 

Földrajz: Franciaország és a frankofón or-

szágok kultúrája 

7. Ünnepek 

Karnevál, felvonulás, hagyományok, szo-

kások 

Hon- és népismeret: hagyományok 

8. Emberek külső és belső leírása 

: Külső és belső tulajdonságok, ruházat; 

cselekvés, mozgások leírása 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tole-

rancia (különböző népek tagjai, idősebbek), 

bizalom, együttérzés 

9. Sport 

Csapatsport, egyéni, versenyek, közvetíté-

sek 

Testnevelés. sportágak 

 

Fejlesztési célok és feladatok 

 

B1- fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szó-

kincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes 

témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lénye-

gét. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérte-

ni a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogal-

mazott érveit 

A fejlesztés tartalma  

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

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformá-

ciók megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 



 

 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többsé-

gének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

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

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasí-

tások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommuni-

kál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében is önállóan bol-

dogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond  

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyve-

ket; 

 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 



 

 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semle-

ges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélé-

sek, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más em-

berekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségé-

vel az ismerős témakörökben az önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mondanivalójának szó-

kincsét és tartalmát,  

tartalmilag kifejti egy gondolat vagy probléma főbb pontjait. 

 

A fejlesztés tartalma  
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazá-

sa. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.  



 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezen-

táció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep elját-

szása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; 

megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egysze-

rű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az ér-

deklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri a 

részinformációkat. 

A fejlesztés tartalma  

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érve-

lésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli 

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösz-

szefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, 

használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, mű-

sorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszá-

moló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét infor-

mációkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban írásban kifejezi; 



 

 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövege-

ket ír az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről és véleményé-

ről 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez tartozó szö-

vegről, illetve saját ötleteiről 

A fejlesztés tartalma  

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó 

bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve 

kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üze-

netek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyin-

téző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rö-

vid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, 

cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, pa-

ródiák. 



 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1- fej-

lesztési ciklus végén 

B1- nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köz-

nyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi 

élet legtöbb helyzetében is. Stílusában alkalmazkodik a kommuni-

kációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkeze-

tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 

érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa meg-

felelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáci-

ókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és 

különböző stílusjegyek. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien le 

nouveau professeur d'anglais? monsieur je crois que nous nous 

connaissons 

köszönés, elköszönés 

 

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  

à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure, 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 

vous présenter, tu connais sans doute déjà,  

moi, je m’appelle, enchanté monsieur 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 

c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois 

szóbeli üdvözletküldés transmets mes meilleures salutations  

személyes levélben megszó-

lítás és elbúcsúzás 

cher Jean-Marc, chère Michèle 

bisous, grosses bises, à bientôt, je t’embrasse bien fort 

hivatalos levélben megszólí-

tás és elbúcsúzás 

Monsieur, / Madame, 

veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes 

sentiments distingués 

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui ne va pas? 

ça va (merveilleusement) bien / pas trop mal, je suis en pleine 

forme,  ça ne va pas du tout, merci 

engedélykérés és arra reagá-

lás 

je peux? tu me permets / vous me permettez de,  

bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 

fais commes chez toi, je suis désolé, c'est impossible 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, madame,  

il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie 

bocsánatkérés és arra reagá-

lás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

je suis vraiment navré,  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave,  



 

 

je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en faites pas  

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, joyeuses fêtes de, bonne chance / soirée, 

bon voyage, passer de bonnes vacances, je te / vous félicite, 

toutes mes, merci beaucoup de tes / vos voeux, je te / vous 

remercie de, tu es / vous êtes gentil 

együttérzés és arra reagálás je suis de tout coeur avec vous, nous partageons votre douleur 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

rokonszenv, ellenszenv j'ai rarement vu quelq'un aussi désagráable, 

il est vraiment antipathique 

hála je vous suis très reconnaissant 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que navré 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise, pour une 

surprise c’est une surprise 

remény j'espère, tu y crois? rien n'est perdu 

félelem je suis très inquiet, j'ai peur, je crains  

bánat je suis (très) triste / désespéré / abattu 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagá-

lás 
tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plait? à ton avis?  

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? quelle est votre 

position? super, pas mal, pas trop intéressant, à mon avis, je 

pense que, c'était bien, mon opinion, c'est que 

valaki igazának az elismeré-

se, nem elismerése 
tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu as tort, tu te trompes 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sűr, excellente idée, comme tu veux, je suis 

de ton avis,  

(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question 

érdeklődés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, je suis curieux de savoir, 

ce n'est pas mon problème, ça ne présente aucun intérêt 

tetszés, nem tetszés j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je déteste,  

je préfère, c’est bien, il est sans intérêt ça me plaît pas mal, ça 

ne me plaît pas vraiment 

dicséret, kritika, szemrehá-

nyás 

bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est 

pas trop réussi, tu aurais pu faire mieux, mais c'est scandaleu 

ellenvetés, ellenvetés 

visszautasitása 

par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or 

tout de même, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, je tiens à, 

d'importance à, j’aimerais, je souhaite, je serais content si, 

faites-moi le plaisir de, j'apprécierais que 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités pour, 

il est possible, c'est faisable 



 

 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument,  

il est indispensable, je me sens obligé 

ígéret c'est promis, je te / vous promets, je m'engage à 

érdeklodés értékítélet, prefe-

rencia, érdeklodési kör iránt 

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela?  

lequel vous voulez?  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megne-

vezése 

voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il 

(ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c'est 

quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, 

ça sert à, c'est quelque chose de, c'est quelqu'un de 

események leírása cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était, 

tu n'as jamais vu quelque chose de semblable  

információkérés, informá-

cióadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? je voudrais savoir si, 

dis-moi / dites-moi comment? c’est simple,  

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout à fait, pas 

du tout, aucun problème, cela n'est pas possible, je ne peux pas 

vous dire cela 

válasz elutasítása je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me 

convient pas, je n'en ai pas la moindre idée  

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sűrement, sans (aucune) doute, ça me parait 

évident, peut-être, ça se peut, ce n'est pas si sűr que ça, je 

doute que cela soit vrai, rien ne le prouve 

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de quoi tu 

parles, je ne vois pas ce que vous voulez dire 

emlékezés, nem emlékezés je me rappelle, ça me fait penser 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás il est interdit, défense de fumer, ne pas déranger, 

(ne) fais / faites (pas), prière de ne pas faire du bruit, respectez 

les lieux 

segítségkérés és arra reagálás peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous, je suis 

entierement a ta dispositiion 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-vous de, 

c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)  

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? accepteriez-vous de? si nous faisions 

quelque chose ce soir? 

volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas 

reklamálás c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmimissible 



 

 

tanácskérés, tanácsadás tu devrais peut-être, à ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra 

reagálás 

je peux t’ aider, puis-je vous être utile?puis-je faire qch pour 

vous? vous êtes vraiment aimable, merci monsieur 

ajánlat és arra reagálás je te propose de, veux-tu que je...merci, je suis très touché 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléské-

rés 
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

parlez un peu plus lentement s.v.p.,  

un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése, félbeszakí-

tás 

écoute ça, figure-toi,selon moi, à ce propos, j'ajouterais, si vous 

voulez mon avis,  

megerosítés c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment pas?  

c'est bien ça?  

est-ce que j'ai bien compris? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple, 

c'est le cas de 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? si on 

parlait d'autres choses, j'aimerais que l'on discute sur 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések   szenvedő szerke-

zet, feltételes  jelen; l’accord du 

participe passé; függő beszéd 

(jelen), műveltető 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les vacances 

sont commencées, le travail est  terminé ; n’ayant plus de 

travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant, , il  dit qu'il est malade 

Birtoklás kifejezése – a birtokos 

névmások   

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; ; je 

n’ai pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un 

oiseau, tu auras un livre, c’est le mien 

Térbeli viszonyok  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / 

à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, 

autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 

quelque part, au bout (de), au fond (de), au sommet (de),aux 

environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où? 

de l’école 

Időbeli viszonyok:  

 

A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-

end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, 

pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 



 

 

depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une 

fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / 

pendant que, en même temps que de temps en temps, l plupart 

du temps, tout à l’heure, une semaine sur deux 

Mennyiségi viszonyok: 

 

Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, 

kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok – hasonlítás: 

közép-, ill. felsőfok;  

A határozószók képzése;  

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, 

rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, 

vite,Marie est plus belle que son amie; Jean est moins gentil 

que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand. ; il est 

rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok:   je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne 

le lui ai pas dit, je pense à eux; je lui en donne; il nous y 

emmène 

Modalitás–impératif: être, avoir 

subjonctif; jelen feltételes; 

gérondif; a műveltető 

Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives 

beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais, sois immobile, n’aie 

pas peur 

fais venir un médecin, les vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant  

 

12. évfolyam 

A 12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan 

valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok 

közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik 

nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk 

során, valamint egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

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



 

 

különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget 

kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

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

során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; 

illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

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

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

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 



 

 

 

Éves óraszám 128 óra 4 óra/hét 

 

Témakör Óra-

szám 

1. Házimunka 14 

2. Állatvilág 14 

3. Környezetvédelem 15 

4. Életkorok, generációk 14 

5. Szerelem 14 

6. Lakóhelyünk 14 

7. Politika 15 

8. Érettségi feladatok 15 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (Szókincstár kötetei) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyíté-

se a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése. 

13 

Összesen 128 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1. Házimunka 

Hétköznapi, környezetünkben megtalálható tár-

gyak 

Etika: társas kapcsolatok 

2. Természet 

Háziállatok, vadállatok, virágok, fák 

Biológia: állatok 

3. Környezetvédelem 

Környezetszennyezés 

Biológia: környezetvédelem 

4. Életkorok, generációk 

Családi kapcsolatok, barátság 

Etika: generációs konfliktusok 

5. Szerelem 

Párkapcsolatok, családalapítás 

Etika: társas kapcsolatok 

6. Lakóhelyünk 

Város, falu, életmódok 

Földrajz 

7. Politika 

Választások, intézmények 

Történelmi és állampolgári ismere-

tek 

8. Érettségi feladatok  

 

B1 fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1-, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókin-

cset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témák-

ról van szó.  

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

A tematikai egység A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalma-

zott érveit több beszélő esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklő-

dési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és 

érthetően beszélnek.   

A fejlesztés tartalma  

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

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformá-

ciók megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többsé-

gének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

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

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasí-

tások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1-, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kom-

munikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos té-

mákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzeté-

ben is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe 

tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs forgatóköny-

veket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a kommunikáci-

ós helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-



 

 

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semle-

ges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélé-

sek, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1-, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítsé-

gével az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mondanivalójának 

szókincsét és tartalmát, és szükség esetén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy probléma főbb pontjait. 

 

A fejlesztés tartalma  

 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 



 

 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazá-

sa. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezen-

táció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep elját-

szása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1-, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; 

megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdek-

lődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenetének lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri a rész-

információkat. 

A fejlesztés tartalma  

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.  

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érve-

lésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli 

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 



 

 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösz-

szefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, 

használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, mű-

sorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszá-

moló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1-, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét informá-

ciókra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket 

ír az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket fogal-

mazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről, alátámasztja véleményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez tartozó szö-

vegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket hoz létre a mű-

faj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma  

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 



 

 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.  

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó 

bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve 

kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üze-

netek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyin-

téző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rö-

vid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, 

cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, pa-

ródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1 fej-

lesztési ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köz-

nyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszter-

használatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkeze-

tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 

érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa meg-

felelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáci-

ókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szö-

vegeket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbe-

li megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és külön-

böző stílusjegyek. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien le 

nouveau professeur d'anglais? monsieur je crois que nous nous 

connaissons 

köszönés, elköszönés 

 

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  

à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure, 

à un de ces jours 



 

 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 

vous présenter, tu connais sans doute déjà,  

moi, je m’appelle, je suis le frère de, je suis la personne qui a 

téléphoné ce matin, enchanté monsieur 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 

c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois 

szóbeli üdvözletküldés transmets mes meilleures salutations / meilleurs souvenirs à 

személyes levélben megszó-

lítás és elbúcsúzás 

cher Jean-Marc, chère Michèle 

bisous, grosses bises, à bientôt, je t’embrasse bien fort 

hivatalos levélben megszólí-

tás és elbúcsúzás 

Monsieur, / Madame, 

veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes 

sentiments distingués 

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui ne va pas? 

ça va (merveilleusement) bien / pas trop mal, je suis en pleine 

forme, ça pourrait aller mieux, ça ne va pas du tout, merci 

engedélykérés és arra reagá-

lás 

je peux? tu me permets / vous me permettez de,  

bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 

fais commes chez toi, ne vous gênez pas, je suis désolé, c'est 

impossible 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, madame,  

il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie 

bocsánatkérés és arra reagá-

lás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

je suis vraiment navré,  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en faites pas  

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, joyeuses fêtes de, bonne chance / soirée, 

bon voyage, passer de bonnes vacances, je te / vous félicite, 

toutes mes félécitations les plus sincères, merci beaucoup de 

tes / vos voeux, je te / vous remercie de, tu es / vous êtes gentil 

együttérzés és arra reagálás je suis de tout coeur avec vous, nous partageons votre douleur 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

rokonszenv, ellenszenv j'ai rarement vu quelq'un aussi désagráable, 

il est vraiment antipathique 

hála je vous suis très reconnaissant 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que navré 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise, pour une 

surprise c’est une surprise 

remény j'espère, tu y crois? rien n'est perdu 

félelem je suis très inquiet, j'ai peur, je crains  

bánat je suis (très) triste / désespéré / abattu 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 



 

 

 

véleménykérés és arra reagá-

lás 
tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plait? à ton avis?  

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? quelle est votre 

position? super, pas mal, pas trop intéressant, à mon avis, je 

pense que, c'était bien, mon opinion, c'est que 

valaki igazának az elismeré-

se, nem elismerése 
tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu as tort, tu te trompes 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sűr, excellente idée, comme tu veux, je suis 

de ton avis, c'est exactement ce que je pense,  

(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question 

érdeklodés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, je suis curieux de savoir, 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problème, ça ne 

présente aucun intérêt 

tetszés, nem tetszés j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je déteste,  

je préfère, c’est bien, c’est génial, magnifique, il est sans 

intérêt ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas vraiment 

dicséret, kritika, szemrehá-

nyás 

bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est 

pas trop réussi, tu aurais pu faire mieux, mais c'est scandaleu 

ellenvetés, ellenvetés 

visszautasitása 

par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or 

tout de même, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, je tiens à, 

d'importance à, je voudrais bien que, j’aimerais, je souhaite, je 

serais content si, faites-moi le plaisir de, j'apprécierais que 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités pour, 

il est possible, c'est faisable 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument,  

il est indispensable, je me sens obligé 

ígéret c'est promis, je te / vous promets, je m'engage à 

érdeklodés értékítélet, prefe-

rencia, érdeklodési kör iránt 

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela?  

lequel vous voulez? qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megne-

vezése 

voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il 

(ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c'est 

quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, 

ça sert à, c'est quelque chose de, c'est quelqu'un de 

események leírása cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était, 

tu n'as jamais vu quelque chose de semblable  

információkérés, informá-

cióadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, pour aller à? je voudrais savoir si, 

dis-moi / dites-moi comment? c’est simple, tu vas / vous allez 

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout à fait, pas 

du tout, aucun problème, cela n'est pas possible, c'est entendu, 

je ne peux pas vous dire cela 

válasz elutasítása je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me 



 

 

convient pas, je n'en ai pas la moindre idée  

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sûrement, sans (aucune) doute, ça me paraît 

évident, peut-être, ça se peut, ça m'étonnerait, ce n'est pas si 

sûr que ça, je doute que cela soit vrai, rien ne le prouve 

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de quoi tu 

parles, je ne vois pas ce que vous voulez dire 

emlékezés, nem emlékezés je me rappelle, ça me fait penser 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás il est interdit, défense de fumer, .ne pas déranger, 

(ne) fais / faites (pas), veuillez patienter s.v.p, prière de ne pas 

faire du bruit, respectez les lieux 

segítségkérés és arra reagálás peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous, je suis 

entierement a ta dispositiion 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-vous de, 

c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)  

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? accepteriez-vous de? si nous faisions 

quelque chose ce soir? 

volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas 

reklamálás c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmimissible 

tanácskérés, tanácsadás tu devrais peut-être, à ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra 

reagálás 

je peux t’ aider, puis-je vous être utile?puis-je faire qch pour 

vous? vous êtes vraiment aimable, merci monsieur 

ajánlat és arra reagálás je te propose de, veux-tu que je...merci, je suis tres touché 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléské-

rés 
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

parlez un peu plus lentement s.v.p.,  

un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése, félbeszakí-

tás 

écoute ça, figure-toi,selon moi, à ce propos, j'ajouterais, si vous 

voulez mon avis, excusez-moi de vous interrompre 

megerosítés c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment pas?  

c'est bien ça? est-ce bien cela dont vous parlez?  

est-ce que j'ai bien compris? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple, 

c'est le cas de 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? si on 



 

 

parlait d'autres choses, j'aimerais que l'on discute sur 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések : plus-que 

parfait, subjonctif, függő 

beszéd; feltételes múlt 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu, 

fais venir un médecin, les vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir appelé, il a 

dit qu'il était malade, que Gauguin était né en Bretagne, que l'été 

prochain son ami viendrait le voir 

je lui dirai quand il sera arrivé 

Birtoklás kifejezése (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi 

c’est le mien 

Térbeli viszonyok:  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à 

droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour 

de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, 

au bout (de), au fond (de), au sommet (de),aux environs (de), 

n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de l’école au-

dessous de; au dessus de; par dessous; par-dessus 

Időbeli viszonyok 

 

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, 

en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce 

matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à 

midi et demi, dans, à ce moment-là, depuis, en, seulement, 

quelquefois, toujours, d’habitude, une fois(par), autrefois, d’abord, 

puis, enfin, quand, avant / pendant que, en même temps que, 

jusqu'à ce que, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en 

Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… 

tantôt, 

je lui dirai quand il sera arrivé 

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, 

bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / 

mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / 

antipathique, modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, facile / 

difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, en bois / 

coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond, rectangulaire, 

chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est plus belle que son 

amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais 

que l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; 

Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premi-

er 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le 

lui ai pas dit, je pense à eux 



 

 

Modalitás  subjonctif, 

feltételes múlt, participe 

présent 

Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives 

beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais,  

si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les vacances 

sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszkö-

zök –ok- és következ-

mény kifejezése  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., 

ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, 

elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, 

que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non 

plus, quand même, car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, 

même si, en effet, malgré que,bien que: or,  

 



 

 

Francia mint második idegen nyelv, ötosztályos képzés 

9/Ny. évfolyam 

A nyelvi előkészítő évfolyam lehetőséget nyújt arra, hogy szilárd alapot biztosítson ahhoz, 

hogy a diákok majd a középiskolát elhagyva magas szintű és használható nyelvtudással 

rendelkezzenek francia nyelvből. Ebben az évben kezdik el a második idegen nyelvet tanulni 

diákjaink, a következő két évfolyamon következik az intenzív fejlesztés középhaladó szintre. 

Ennek eredményeképpen a feljebbi évfolyamokon már lehetőség nyílhat arra, hogy a 

nyelvtanulás extenzív szakaszában magasabb szinten elmélyülhessenek témákban, 

megtanulják az esszéírást és felkészüljenek az emelt szintű érettségire, valamint a nyelv 

felsőfokú tanulmányok során való eredményes használatára. 

A NYEK évfolyamon is fontos a korosztályi sajátosságok beépítése a nyelvtanulásba. A 

tanév során tanáraink figyelembe veszik, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, 

kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építünk a tanulók 

nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás 

sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos 

interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív 

támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, 

ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, 

sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.  

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben 

megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az 

első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási 

motiváció ébren tartása is. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 9. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála második szintjére, az A2 tudásszintre, amely megfelelő 

alapul szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a 

minimumként előírt B2 szintet. 

 

Óraterv: 

Heti óraszám 6 

Hetek száma 36 

Éves óraszám 216 

KER szint A2 

 

Éves óraszám: 216/év, 6 óra/hét 

Témakör óraszám 

1. Ismerkedés, bemutatkozás  14 

2. Egy harmadik személy bemutatása 14 

3. Lakás, szoba 14 

4. Szabadidő 14 

5. Utazás, étkezés 14 

6. Család és a lakás 14 

7. Öltözködés 14 



 

 

8. Étteremben 14 

9. Szabadidős programok 14 

10. Napirend 14 

11. Közlekedés 14 

12. Emberek leírása 14 

13. Iskola 14 

14. Szabadidő, turizmus 14 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal 

való kiegészítés (Szókincstár kötetei) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmé-

lyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése. 
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Összesen 216  

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés, bemutatkozás  

személyi adatok, foglalkozások, nemzeti-

ség 

iskola, szabadidő, sport, kedvenc tevé-

kenység 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás 

Etika: önismeret, családi élet. 

Egy harmadik személy bemutatása 

külső és belső tulajdonságok 

Etika: társas kapcsolatok (családi, baráti, 

egyéb). 

Otthon 

Otthonom, környezetem 

Természetismeret: lakóhelyi környezet 

 Szabadidő 

iskola, sport; mozi, színház, zene; iskolai 

tantárgyak 

ízlés és értékítélet kifejezése, árnyalása 

 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének-zene: zenehallgatás 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások 

Utazás, étkezés 

Ország- és városnevek; számok 21-60-ig 

Turisztikai célpontok. 

Nemzetiségek, országok, nyelvek 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

napi étkezések 

Földrajz: a Föld országai, az EU 

Természetismeret: az ember megismerése 

és egészsége: étrend 

Család és a lakás 

Én és a családom 

Családtagok bermutatása 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Matematika: tájékozódás a térben 

Öltözködés 

Ruházat 

Színek 

Számok 60-100-ig 

Emberek külső leírása 

Etika: társadalmi különbségek, hasonlósá-

gok és különbségek az emberek között 



 

 

Étteremben, bevásárlás 

Étkezések étteremben és otthon, háztartási 

munka, vásárlás, élelmiszerek; üzletek; 

mennyiségek; pénz; számok 100-tól 

Technika, életvitel és gyakorlat: életvitel 

és háztartás 

Szabadidős programok 

Dátum, a hét napjai, hónapok, idő kifeje-

zése, órarend 

Programegyeztetés 

Etika: társas kapcsolatok (családi, baráti, 

egyéb). 

Napirend  

Időbeosztás, napi rutin, találkozók 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosz-

tás, napirend 

Közlekedés 

Utazás, közlekedési eszközök, tudakozó-

dás 

Földrajz: településtípusok,a környezet is-

merete, közlekedés 

Technika, életvitel: közlekedési ismeretek 

Emberek leírása 

Testrészek, rossz közérzet 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, együttérzés 

Iskola 

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, órarend, tanulmányi munka. 

A francia iskolarendszer  

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismerete: a tanulás technikái, a francia iskola-

rendszer, órarend 

 

A1-es és A2-es fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek. A tanuló 

már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelv-

ében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak és 

amelyeka személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

egyszerű kérdések és kijelentések megértése; ha közvetlen, szemé-

lyes dolgokról van szó. 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szöve-

gek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megér-

tést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása. 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyakoribb fordulatokat, ha 

közvetlen, személyes dolgokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlé-

sek lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát al-

kalmaz.  



 

 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések, fordulatok és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levo-

nása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

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

nyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek. 

Telefonbeszélgetésekben az alapvető információk megértése. 

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

Egyszerű útbaigazítás megértése pl. gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés esetében. 

A nemzetközi vayg más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg megértéséhez, a 

várható vagy a megjósolható információk keresése.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemu-

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; párbeszédek a mé-

diából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országok-

ból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.A tanuló 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kom-

munikál. Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel és válaszol 

meg. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommu-

nikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés, 

illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni mindennapi helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 



 

 

képes alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse 

magát, illetve megértse beszédpartnerét; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, 

intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Kapcsolat létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás ill. mások bemutatása.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel. 

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

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfo-

galmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, be-

szélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás struktu-

rált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalma-

zása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszó-

lítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló 

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, mo-

tiváció. A tanuló leírja magát és környezetét egyszerű fordulatok-

kal és mondatokkal. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggé-

sek kifejezése; 



 

 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekap-

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normá-

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemu-

tatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondola-

tait. Alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegek-

ben.Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó 

képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, mű-

vészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

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

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 



 

 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

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

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Alapvető stratégiák használata a szövegértéshez, pl. a nemzetközi és más nyelven tanult sza-

vak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, ill. időrendi kap-

csolatokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv ta-

nulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, moti-

váció. A tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert té-

mákról. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbe-

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

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartal-

makkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap 

írása). 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

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

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 



 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien le 

nouveau professeur d'anglais? 

köszönés, elköszönés 

 

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  

à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 

vous présenter 

moi, je m’appelle, je suis le frère de, enchanté monsieur 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 

c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois 

személyes levélben megszó-

lítás és elbúcsúzás 

cher Jean-Marc, ma chère Michèle, 

bisous, grosses bises, à bientôt, je t'embrasse  

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? 

ça va bien / pas trop mal / merveilleusement bien, merci ça ne 

va pas du tout 

engedélykérés és arra reagá-

lás 

je peux? 

bien sûr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup/infiniment, il n’y a pas de quoi,  

je vous / t’en prie, avec plaisir, je vous remercie, madame 

bocsánatkérés és arra reagá-

lás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus  

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, bonne chance / soirée, bon voyage, passer 

de bonnes vacances, joyeuses fêtes de, 

je te / vous félicite, merci beaucoup (de tes/vos voeux),  

tu es/vous êtes gentil, je te / vous remercie de  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise! 

remény j'espère, tu y crois? 

bánat je suis (très) triste / désespéré 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagá- tu aimes, tu veux, tu trouves ça? ça te plaît? à ton avis? 



 

 

lás qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé?  

super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que, 

c'était bien, à mon avis 

valaki igazának az elismeré-

se, nem elismerése 
tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu n’as pas raison, tu as tort, tu te trompes 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sûr, excellente idée, comme tu veux,  

je suis de ton avis, c'est exactement ce que je pense(mais) 

non,(ce n’est) pas ça pas maintenant, pas question 

érdeklodés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, comment... 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problème 

tetszés nem tetszés j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,  

j’adore / je déteste, je préfère, ça me plaît pas mal, ça ne me 

plaît pas vraiment, c’est génial, il est sans intérêt 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

dicséret, kritika bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait ça,  

ce n'est pas trop réussi 

ellenvetés, ellenvetés vissza-

utasítása 

par contre, au contraire,  

tout de meme, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, je voudrais bien que, 

j’aimerais, je serais content si, je souhaite 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il est possible, c'est faisable 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument, il est indispensable 

ígéret c'est promis, je te / vous promets 

érdeklodés értékítélet, 

kívánság, preferencia iránt 

ça te / vous paraît, comment vous jugez cela? quelle est votre 

réaction à cela? lequel vous voulez? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megne-

vezése 

voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il 

(ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher,  

c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, ça sert à 

események leírása cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était 

információkérés, informá-

cióadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment? 

pour aller à? c’est simple, tu vas / vous allez 

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça aucun problème 

en effet, pas tout à fait, pas du tout, cela n'est pas possible 

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sûrement, peut-être, ça se peut, ça m'étonnerait  

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 



 

 

tiltás, felszólítás il est interdit, (ne) fais / faites (pas),  

défense de fumer, veuillez patienter s.v.p. 

segítségkérés és arra reagálás peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, c’est une bonne idée, (mais...) pouvez-vous, 

voulez-vous, avec plaisir, (mais...) 

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? volontiers, malheureusement je ne peux pas, 

pourquoi pas 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléské-

rés 
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés érthetőbb beszédre un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése 

si vous voulez mon avis, selon moi, j'ajouterais, écoute ça 

megerosítés c'est celui qui? c'est tout? est-ce que c'est bien cela? 

est-ce que j'ai bien compris? tu n'en veux vraiment pas? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens, par exemple, c'est le cas de... 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése être / il y a 

közti különbség 

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visszaható igék; 

passé composé / imparfait; 

futur; személytelen szerkezetek 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes, il 

se lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il pleuvait 

 

Birtoklás kifejezése az avoir ige 

passé composéban /imparfait-

ben, ill. futur-ben 

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je 

n’ai pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un 

oiseau, tu auras un livre,  

Térbeli viszonyok: helyhatáro-

zózók 

où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout 

près, partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long 

de, au bord de, quelque part, au bout (de), d’où ? de l’école 

Időbeli viszonyok – időhatáro-

zók  

 

A quelle heure ? Quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce 

moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 

d’abord, puis, enfin, ), autrefois  quand, avant, déjà, (pas) 

encore, ne… plus, ne…jamais, toujours, pas toujours, 

toujours pas  



 

 

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, 

environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok – hasonlí-

tás: közép-, ill. felsőfok; 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 

long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en 

forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon 

marché, vite, Marie est plus belle que son amie, Jean est 

moins gentil que Paul; ; Elle parle aussi bien l’anglais que 

l’allemand; il est rapide comme l’éclair  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás devoir, falloir ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le 

faire; n’ayant plus de travail, il rentre; il écoute de la 

musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök mu-

tató névmások; határozatlan 

névmások   

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, 

ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils 

/elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, 

quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, 

ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, 

car, tout-e; comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, 

même si, en effet, malgré que, bien que quelque chose / 

quelqu’un; ne…rien; ne….personne 

 

9. évfolyam 

A 9. NYEK évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a 

körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt. A különböző célok és 

tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatban megadott 

kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a fejlesztési területek és nevelési célok a 

tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósulnak meg. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 9. évfolyamának végére a tanulóknak eljutnak az 

európai hatfokú skála második szintjére, azaz az A2+ tudásszintre, mely a NYEK évfolyamon 

szerzett alapfokú tudás elmélyített változata. A diákok így jó alapot kapnak, ahhoz, hogy a 

tanulmányaik végére elérjék a törvényileg előírt B2 középfokú szintet. 

 

Óraterv a NYEK képzést követő 9-12. évfolyamokra: 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Heti óra-

szám 

3 3 5 5 

Hetek száma 36 36 36 32 

Éves óra- 108 108 180 160 



 

 

szám 

KER szint A2+ B1 B1+ B2 

 

Éves óraszám a 9. évfolyamra: 108/év, 3 óra/hét 

 

Témakör óraszám 
1. Ember és társadalom 13 

2. Művészetek 14 

3. Időjárás 14 

4. Étkezés 14 

5. Szabadidő, mozi 14 

6. Technika 14 

7. Kommunikációs formák 14 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal 

való kiegészítés (Szókincstár kötetei) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmé-

lyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése. 
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Összesen 108 

 

Témakör Kapcsolódási pont 

1. Ember és társadalom 

Hírek, rendőrségi hírek, társadalmi szerve-

zetek 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, együttérzés 

2. Művészetek 

Kiállítás, múzeum, képzőművészetek 

Földrajz: más népek kultúrái.. 

Ének-zene:néhány zenei műfaj. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

fogadás, értelmezés 

3. Időjárás 

Időjárás, éghajlat, , horoszkóp 

Földrajz: a környezet ismerete,  az időjá-

rás tényezői 

 

4. Étkezés 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, étter-

mekben, gyorséttermekben 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészség, 

egészséges ételek 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészsé-

ges életmód; személyre szabott étrend kiala-

kítása 

5. Szabadidő, mozi 

Filmek 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: néhány 

híres film; kritika néhány képzeletbeli film-

ről. 

 

6. Technika 

Háztartási gépek 

A technikai eszközök szerepe a mindenna-

pi életben., azok működtetése 

Technika: egyéb elektromos készülékek, 

működésük (kávéfőző, DVD lejátszó stb.); 

„Csodák Palotája”. 

 

7. Kommunikációs formák 

Telefon, levél, e-mail, fax 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése,  



 

 

 az informatikai eszközöket alkalmazó 

média megismerése. 

 

Fejlesztési célok és feladatok 

 

A2+ fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 

érveit  

 

A fejlesztés tartalma  

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

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformá-

ciók megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többsé-

gének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

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

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasí-

tások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében is önállóan bol-

dogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond  

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket; 



 

 

 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semle-

ges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélé-

sek, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más em-

berekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségé-

vel az ismerős témakörökben az önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mondanivalójának szó-

kincsét és tartalmát,  

tartalmilag kifejti egy gondolat vagy probléma főbb pontjait. 

A fejlesztés tartalma  



 

 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazá-

sa. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezen-

táció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep elját-

szása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megta-

lálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 

témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklő-

dési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri a részin-

formációkat. 

A fejlesztés tartalma  

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.  

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érve-

lésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli 

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 



 

 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösz-

szefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, 

használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, mű-

sorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszá-

moló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét informá-

ciókra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket 

ír az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről és véleményéről 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez tartozó szö-

vegről, illetve saját ötleteiről 

A fejlesztés tartalma  
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-



 

 

vid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó 

bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve 

kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üze-

netek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyin-

téző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rö-

vid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, 

cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, pa-

ródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a A2+ 

fejlesztési ciklus végén 

A2+ nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köz-

nyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi 

élet legtöbb helyzetében is. Stílusában alkalmazkodik a kommuni-

kációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkeze-

tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 

érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa meg-

felelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáci-

ókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és 

különböző stílusjegyek. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, monsieur je crois que 

nous nous connaissons 

köszönés, elköszönés 

 

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  

à mardi, à ce soir, à bientôt,  

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 

vous présenter, tu connais sans doute déjà,  

moi, je m’appelle, enchanté monsieur 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 

c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur 



 

 

szóbeli üdvözletküldés transmets mes meilleures salutations  

személyes levélben megszó-

lítás és elbúcsúzás 

cher Jean-Marc, chère Michèle 

bisous, grosses bises, à bientôt,  

hivatalos levélben megszólí-

tás és elbúcsúzás 

Monsieur, / Madame, 

veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes 

sentiments distingués 

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui ne va pas? 

ça va (merveilleusement) bien / pas trop mal, je suis en pleine 

forme,  ça ne va pas du tout, merci 

engedélykérés és arra reagá-

lás 

je peux? bien sûr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous 

voulez, fais commes chez toi, je suis désolé, c'est impossible 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, madame,  

il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie 

bocsánatkérés és arra reagá-

lás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en faites pas  

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, joyeuses fêtes de, bonne chance / soirée, 

bon voyage, je te / vous félicite, toutes mesje te / vous remercie 

de, tu es / vous êtes gentil 

együttérzés és arra reagálás je suis de tout coeur avec vous, nous partageons votre douleur 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

rokonszenv, ellenszenv il est vraiment antipathique 

hála je vous suis très reconnaissant 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que navré 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, aller bien/mal 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise,  

remény j'espère, tu y crois? rien n'est perdu 

félelem je suis très inquiet, j'ai peur, je crains  

bánat je suis (très) triste / désespéré / abattu 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagá-

lás 
tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plait? à ton avis?  

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? super, pas mal, 

pas trop intéressant, à mon avis, je pense que, c'était bien,  

valaki igazának az elismeré-

se, nem elismerése 
tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu as tort, tu te trompes 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sûr, excellente idée, comme tu veux, je suis 

de ton avis,  

(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question 

érdeklődés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi,  

ce n'est pas mon problème, ça ne présente aucun intérêt 

tetszés, nem tetszés j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je déteste,  

je préfère, c’est bien, ça ne me plaît pas vraiment 



 

 

dicséret, kritika, szemrehá-

nyás 

bravo, félicitation, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas trop 

réussi, mais c'est scandaleux 

ellenvetés, ellenvetés 

visszautasitása 

par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or 

tout de même, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, je tiens à, 

d'importance à, j’aimerais, je souhaite, je serais content si,  

j'apprécierais que 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités pour, 

il est possible, c'est faisable 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument,  

il est indispensable, je me sens obligé 

ígéret c'est promis, je te / vous promets,  

érdeklodés értékítélet, prefe-

rencia, érdeklodési kör iránt 

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela?  

lequel vous voulez?  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megne-

vezése 

voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas) 

sympas / il est noir, beau, mais cher, c'est quelque chose qui, 

c'est quelqu'un qui, 

ça sert à, c'est quelque chose de, c'est quelqu'un de 

események leírása cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était, 

tu n'as jamais vu quelque chose de semblable  

információkérés, informá-

cióadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? je voudrais savoir si, 

dis-moi / dites-moi comment? c’est simple,  

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout à fait, pas 

du tout, aucun problème, cela n'est pas possible 

válasz elutasítása je ne peux pas accepter votre réponse, je n'en ai pas la moindre 

idée  

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sûrement, sans (aucune) doute, peut-être, ça se 

peut, ce n'est pas si sûr que ça, rien ne le prouve 

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de quoi tu 

parles, je ne vois pas ce que vous voulez dire 

emlékezés, nem emlékezés je me rappelle, ça me fait penser 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás il est interdit, défense de fumer, ne pas déranger, 

(ne) fais / faites (pas), prière de ne pas faire du bruit, respectez 

les lieux 

segítségkérés és arra reagálás peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous  

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-vous de, 

c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)  



 

 

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous êtes gentil 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? si nous faisions quelque chose ce soir? 

volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas 

reklamálás c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmimissible 

tanácskérés, tanácsadás tu devrais peut-être, à ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra 

reagálás 

je peux t’ aider, puis-je vous être utile? puis-je faire qch pour 

vous? vous êtes vraiment aimable, merci monsieur 

ajánlat és arra reagálás je te propose de, veux-tu que je...merci 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléské-

rés 
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

parlez un peu plus lentement s.v.p.,  

un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése, félbeszakí-

tás 

écoute ça, selon moi, à ce propos, j'ajouterais, si vous voulez 

mon avis,  

megerosítés c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment pas?  

c'est bien ça?  

est-ce que j'ai bien compris? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple, 

c'est le cas de 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? 

j'aimerais que l'on discute sur 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver  

Cselekvések   szenvedő szerke-

zet, feltételes  jelen; l’accord du 

participe passé; függő beszéd 

(jelen), műveltető 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les 

vacances sont commencées, le travail est  terminé ; il rentre 

il écoute de la musique en travaillant, , il  dit qu'il est 

malade 

Birtoklás kifejezése – a birtokos 

névmások   

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; ; je 

n’ai pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un 

oiseau, tu auras un livre  

Térbeli viszonyok  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout 

près, partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long 

de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au 

sommet (de),aux environs (de), vers, au nord, dans l'ouest, 



 

 

d’où? de l’école 

Időbeli viszonyok:  

 

A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce 

moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 

d’habitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, 

quand, avant / pendant que, en même temps que de temps en 

temps, tout à l’heure 

Mennyiségi viszonyok: 

 

Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok – hasonlí-

tás: közép-, ill. felsőfok;  

A határozószók képzése;  

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, 

rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, 

vite,Marie est plus belle que son amie; Jean est moins gentil 

que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand. ;  

Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

 

10. évfolyam 

 

A 10. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan 

valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok 

közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása. 

A második idegen nyelvből a középiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, a B1 szintre.  

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

 

Éves óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 

 

Témakör Óraszám 



 

 

1. Szabadidő 13 

2. Utazás 14 

3. Televízió 14 

4. Ünnepek 14 

5. Emberek külső és belső leírása 14 

6. Sport 14 

7. Házimunka 14 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságok-

kal való kiegészítés (Szókincstár kötetei) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, el-

mélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése. 
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Összesen 108 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

1. Szabadidő 

Televíziós játék, vmint hivatalos levél, ma-

gánlevél, posta 

Földrajz: más népek kultúrái (főként a 

célnyelvé). 

 

2. Utazás 

Párizs, városnézés, múzeum, fényképezés 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alap-

jai, nyelvek, Franciaország és a frankofón 

országok jellemzői. 

3. Televízió 

Ismeretterjesztés, tiltás, engedély 

Földrajz: Franciaország és a frankofón 

országok kultúrája 

4. Ünnepek 

Karnevál, felvonulás, hagyományok, szoká-

sok 

Hon- és népismeret: hagyományok 

5. Emberek külső és belső leírása 

: Külső és belső tulajdonságok, ruházat; cse-

lekvés, mozgások leírása 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tole-

rancia (különböző népek tagjai, idősebbek), 

bizalom, együttérzés 

6. Sport 

Csapatsport, egyéni, versenyek, közvetíté-

sek 

Testnevelés. sportágak 

7. Házimunka 

Hétköznapi, környezetünkben megtalálható 

tárgyak 

Etika: társas kapcsolatok 

 

B1 fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

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

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 



 

 

érveit több beszélő esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban, film-

jelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési kö-

réhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek.   

A fejlesztés tartalma  

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

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformá-

ciók megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többsé-

gének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

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

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasí-

tások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommuni-

kál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is 

önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe tar-

tozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyve-

ket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a kommunikációs 

helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 



 

 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semle-

ges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélé-

sek, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2+, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítsé-

gével az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mondanivalójának 

szókincsét és tartalmát, és szükség esetén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy probléma főbb pontjait. 

 

A fejlesztés tartalma  
 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-



 

 

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazá-

sa. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezen-

táció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep elját-

szása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; 

megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdek-

lődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenetének lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri a rész-

információkat. 

A fejlesztés tartalma  
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.  

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érve-

lésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli 

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösz-



 

 

szefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, 

használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, mű-

sorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszá-

moló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét infor-

mációkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövege-

ket ír az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket fogal-

mazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásai-

ról és véleményéről, alátámasztja véleményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez tartozó szö-

vegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket hoz létre a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma  

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 



 

 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.  

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó 

bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve 

kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üze-

netek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyin-

téző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rö-

vid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, 

cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, pa-

ródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

B1 fejlesztési 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek se-

gítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 

pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényeg-

re törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatko-

zásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien le 

nouveau professeur d'anglais? monsieur je crois que nous nous 

connaissons 

köszönés, elköszönés 

 

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  

à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure, 

à un de ces jours 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 

vous présenter, tu connais sans doute déjà,  

moi, je m’appelle, je suis le frère de, je suis la personne qui a 

téléphoné ce matin, enchanté monsieur 



 

 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 

c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois 

szóbeli üdvözletküldés transmets mes meilleures salutations / meilleurs souvenirs à 

személyes levélben megszó-

lítás és elbúcsúzás 

cher Jean-Marc, chère Michèle 

bisous, grosses bises, à bientôt, je t’embrasse bien fort 

hivatalos levélben megszólí-

tás és elbúcsúzás 

Monsieur, / Madame, 

veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes 

sentiments distingués 

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui ne va pas? 

ça va (merveilleusement) bien / pas trop mal, je suis en pleine 

forme, ça pourrait aller mieux, ça ne va pas du tout, merci 

engedélykérés és arra reagá-

lás 

je peux? tu me permets / vous me permettez de,  

bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 

fais commes chez toi, ne vous gênez pas, je suis désolé, c'est 

impossible 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, madame,  

il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie 

bocsánatkérés és arra reagá-

lás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

je suis vraiment navré,  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en faites pas  

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, joyeuses fêtes de, bonne chance / soirée, 

bon voyage, passer de bonnes vacances, je te / vous félicite, 

toutes mes félécitations les plus sincères, merci beaucoup de 

tes / vos voeux, je te / vous remercie de, tu es / vous êtes gentil 

együttérzés és arra reagálás je suis de tout coeur avec vous, nous partageons votre douleur 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

rokonszenv, ellenszenv j'ai rarement vu quelq'un aussi désagráable, 

il est vraiment antipathique 

hála je vous suis très reconnaissant 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que navré 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise, pour une 

surprise c’est une surprise 

remény j'espère, tu y crois? rien n'est perdu 

félelem je suis très inquiet, j'ai peur, je crains  

bánat je suis (très) triste / désespéré / abattu 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagá-

lás 
tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plait? à ton avis?  

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? quelle est votre 

position? super, pas mal, pas trop intéressant, à mon avis, je 



 

 

pense que, c'était bien, mon opinion, c'est que 

valaki igazának az elismeré-

se, nem elismerése 
tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu as tort, tu te trompes 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sûr, excellente idée, comme tu veux, je suis 

de ton avis, c'est exactement ce que je pense,  

(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question 

érdeklodés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, je suis curieux de savoir, 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problème, ça ne 

présente aucun intérêt 

tetszés, nem tetszés j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je déteste,  

je préfère, c’est bien, c’est génial, magnifique, il est sans 

intérêt ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas vraiment 

dicséret, kritika, szemrehá-

nyás 

bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est 

pas trop réussi, tu aurais pu faire mieux, mais c'est scandaleu 

ellenvetés, ellenvetés 

visszautasitása 

par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or 

tout de même, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, je tiens à, 

d'importance à, je voudrais bien que, j’aimerais, je souhaite, je 

serais content si, faites-moi le plaisir de, j'apprécierais que 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités pour, 

il est possible, c'est faisable 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument,  

il est indispensable, je me sens obligé 

ígéret c'est promis, je te / vous promets, je m'engage à 

érdeklodés értékítélet, prefe-

rencia, érdeklodési kör iránt 

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela?  

lequel vous voulez? qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megne-

vezése 

voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il 

(ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c'est 

quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, 

ça sert à, c'est quelque chose de, c'est quelqu'un de 

események leírása cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était, 

tu n'as jamais vu quelque chose de semblable  

információkérés, informá-

cióadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, pour aller à? je voudrais savoir si, 

dis-moi / dites-moi comment? c’est simple, tu vas / vous allez 

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout à fait, pas 

du tout, aucun problème, cela n'est pas possible, c'est entendu, 

je ne peux pas vous dire cela 

válasz elutasítása je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me 

convient pas, je n'en ai pas la moindre idée  

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sûrement, sans (aucune) doute, ça me parait 

évident, peut-être, ça se peut, ça m'étonnerait, ce n'est pas si 



 

 

sűr que ça, je doute que cela soit vrai, rien ne le prouve 

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de quoi tu 

parles, je ne vois pas ce que vous voulez dire 

emlékezés, nem emlékezés je me rappelle, ça me fait penser 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás il est interdit, défense de fumer, .ne pas déranger, 

(ne) fais / faites (pas), veuillez patienter s.v.p, prière de ne pas 

faire du bruit, respectez les lieux 

segítségkérés és arra reagálás peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous, je suis 

entierement a ta dispositiion 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-vous de, 

c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)  

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? accepteriez-vous de? si nous faisions 

quelque chose ce soir? 

volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas 

reklamálás c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmimissible 

tanácskérés, tanácsadás tu devrais peut-être, à ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra 

reagálás 

je peux t’ aider, puis-je vous être utile?puis-je faire qch pour 

vous? vous êtes vraiment aimable, merci monsieur 

ajánlat és arra reagálás je te propose de, veux-tu que je...merci, je suis tres touché 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléské-

rés 
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

parlez un peu plus lentement s.v.p.,  

un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése, félbeszakí-

tás 

écoute ça, figure-toi,selon moi, à ce propos, j'ajouterais, si vous 

voulez mon avis, excusez-moi de vous interrompre 

megerosítés c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment pas?  

c'est bien ça? est-ce bien cela dont vous parlez?  

est-ce que j'ai bien compris? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple, 

c'est le cas de 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? si on 

parlait d'autres choses, j'aimerais que l'on discute sur 

 

Fogalomkörök 

 



 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések : plus-que parfait, 

subjonctif, függő beszéd; felté-

teles múlt 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu, 

fais venir un médecin, les vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir 

appelé, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en 

Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir 

je lui dirai quand il sera arrivé 

Birtoklás kifejezése (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi 

c’est le mien 

Térbeli viszonyok:  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout 

près, partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long 

de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au 

sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, 

dans l'ouest, d’où? de l’école au-dessous de; au dessus de; 

par dessous; par-dessus 

Időbeli viszonyok 

 

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce 

moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 

d’habitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, 

quand, avant / pendant que, en même temps que, jusqu'à ce 

que, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en Bre-

tagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… 

tantôt, 

je lui dirai quand il sera arrivé 

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, 

rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, 

Marie est plus belle que son amie; Jean est moins gentil que 

Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand. ; il est 

rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás  subjonctif, feltételes 

múlt, participe présent 

Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu 

boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais,  



 

 

si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les 

vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök –

ok- és következmény kifejezése  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, 

ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils 

/elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, 

quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, 

ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, 

car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en 

effet, malgré que,bien que: or,  

 

11. évfolyam 

A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan 

valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok 

közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik 

nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk 

során, valamint egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, az B1+ szintre, azaz a szinten 

megkövetelt tudás egy elmélyültebb ismeretére és alkalmazására. 

 

Éves óraszám: 180/év, 5 óra/hét 

 

Témakör óra-

szám 

1. Állatvilág 20 

2. Környezetvédelem 20 

3. Életkorok, generációk 20 

4. Szerelem 20 

5. Lakóhelyünk 20 

6. Politika 20 

7. A munka világa 20 

8. A modern technika és tudomány 20 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal 

20 



 

 

való kiegészítés (Szókincstár kötetei) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyí-

tése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése. 

Összesen 180 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

1. Természet 

Háziállatok, vadállatok, virágok, fák 

Biológia: állatok 

2. Környezetvédelem 

Környezetszennyezés 

Biológia: környezetvédelem 

3. Életkorok, generációk 

Családi kapcsolatok, barátság 

Etika: generációs konfliktusok 

4. Szerelem 

Párkapcsolatok, családalapítás 

Etika: társas kapcsolatok 

5. Lakóhelyünk 

Város, falu, életmódok 

Földrajz 

6. Politika 

Választások, intézmények 

 

Történelmi és állampolgári ismere-

tek 

7. A munka világa 

Szakmák, munkakeresés, nyári munka 

Történelmi és állampolgári ismere-

tek 

8. A modern technika és tudomány 

Tárgyak , technológiák, tudományos műszerek le-

írása 

Informatika, fizika 

 

B1+ fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió és tévéadásokból, 

amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő 

témáról szólnak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó 

hosszú beszédeket, ha normális beszédtempóban akcentus nélkül beszél-

nek;  

megért konkrét témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi élet, illetve a 

tanulmányi munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma ismerős, és a beszéd 

menete jól követhető; 

  

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése.  

A normális beszédtempójú akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos 

előadás főbb pontjainak megértése.   



 

 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: párbeszédek, üzenetek, 

bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós hírek, beszélgető műsorok, színda-

rabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, 

információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, be-

szélgetések, , filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi 

utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgás-

ban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles 

körében folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és  

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás során előforduló vita-

helyzetekben; 

 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véleménynyilvánítás, a 

témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása.  

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 



 

 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-

mazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegíté-

se. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, 

álmait, reményeit, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és bemutatást 

adni, előadást tartani érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsoló-

dó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példákkal, érvekkel tá-

masztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint figye-

lembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

A fejlesztés tartalma  

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.  

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és ki-

javítása körülírással és átfogalmazással. 



 

 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták 

és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenysé-

géhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírá-

sát. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegeket elolvas-

ni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja a lényeges 

részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és fi-

gyelmeztetések megértése.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegek-

nek és céloknak megfelelően. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meg-

határozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók 

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

prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok,  hagyományos és elektroni-

kus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok 

hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, 

cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszé-

lő szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdeklődési körével 

és tanulmányaival kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák magyarázatával kap-



 

 

csolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthe-

tő közlése. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentősé-

gének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatí-

vák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó in-

formációk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése.  

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, 

emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyinté-

zéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, 

elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést 

kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi 

oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek 

írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történe-

tek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien le 

nouveau professeur d'anglais? monsieur je crois que nous nous 

connaissons 

On s’est déjà vus quelque part? 

Salut, qu’est-ce que tu deviens? 

 salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  

à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure, 

à un de ces jours 



 

 

 

fogadni valakit Vous avez rendez-vous? 

C’est à quel sujet? 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 

vous présenter, tu connais sans doute déjà,  

moi, je m’appelle, je suis le frère de, je suis la personne qui a 

téléphoné ce matin, enchanté monsieur 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 

c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois 

szóbeli üdvözletküldés transmets mes meilleures salutations / meilleurs souvenirs à 

személyes levélben megszó-

lítás és elbúcsúzás 

cher Jean-Marc, chère Michèle 

bisous, grosses bises, à bientôt, je t’embrasse bien fort 

hivatalos levélben megszólí-

tás és elbúcsúzás 

Monsieur, / Madame, 

veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes 

sentiments distingués 

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui ne va pas? 

ça va (merveilleusement) bien / pas trop mal, je suis en pleine 

forme, ça pourrait aller mieux, ça ne va pas du tout, merci 

engedélykérés és arra reagá-

lás 

je peux? tu me permets / vous me permettez de,  

bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 

fais commes chez toi, ne vous gênez pas, je suis désolé, c'est 

impossible  

On a l’autorisation de couper cet arbre. C’est interdit. 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, madame,  

il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie 

bocsánatkérés és arra reagá-

lás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

je suis vraiment navré,  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en faites pas  

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, joyeuses fêtes de, bonne chance / soirée, 

bon voyage, passer de bonnes vacances, je te / vous félicite, 

toutes mes félécitations les plus sincères, merci beaucoup de 

tes / vos voeux, je te / vous remercie de, tu es / vous êtes gentil 

együttérzés és arra reagálás je suis de tout coeur avec vous, nous partageons votre douleur 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

rokonszenv, ellenszenv j'ai rarement vu quelq'un aussi désagráable, 

il est vraiment antipathique 

hála je vous suis très reconnaissant 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que navré 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise, pour une 

surprise c’est une surprise 

remény j'espère, tu y crois? rien n'est perdu 

félelem je suis très inquiet, j'ai peur, je crains  



 

 

bánat je suis (très) triste / désespéré / abattu 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagá-

lás 
tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plait? à ton avis?  

Qu’en dites-vous? Qu’est-ce que tu me conseilles? 

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? quelle est votre 

position? super, pas mal, pas trop intéressant, à mon avis, je 

pense que, c'était bien, mon opinion, c'est que 

valaki igazának az elismeré-

se, nem elismerése 
tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu as tort, tu te trompes 

Tu ferais mieux d’arrêter de fumer. 

Il vaut mieux que tu n’y ailles pas seul. 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sûr, excellente idée, comme tu veux, je suis 

de ton avis, c'est exactement ce que je pense,  

(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question 

érdeklodés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, je suis curieux de savoir, 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problème, ça ne 

présente aucun intérêt 

tetszés, nem tetszés j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je déteste,  

je préfère, c’est bien, c’est génial, magnifique, il est sans 

intérêt ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas vraiment 

Je  ne suis pas content du tout. 

Vous me prenez pour qui? 

dicséret, kritika, szemrehá-

nyás 

bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est 

pas trop réussi, tu aurais pu faire mieux, mais c'est scandaleu 

ellenvetés, ellenvetés 

visszautasitása 

par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or 

tout de même, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, je tiens à, 

d'importance à, je voudrais bien que, j’aimerais, je souhaite, je 

serais content si, faites-moi le plaisir de, j'apprécierais que 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités pour, 

il est possible, c'est faisable 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument,  

il est indispensable, je me sens obligé 

ígéret c'est promis, je te / vous promets, je m'engage à 

érdeklodés értékítélet, prefe-

rencia, érdeklodési kör iránt 

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela?  

lequel vous voulez? qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megne-

vezése 

voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il 

(ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c'est 

quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, 

ça sert à, c'est quelque chose de, c'est quelqu'un de 

események leírása cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était, 



 

 

tu n'as jamais vu quelque chose de semblable  

információkérés, informá-

cióadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

Je peux vous demander un renseignement? 

J’aurais besoin d’une information. 

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, pour aller à? je voudrais savoir si, 

dis-moi / dites-moi comment? c’est simple, tu vas / vous allez 

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout à fait, pas 

du tout, aucun problème, cela n'est pas possible, c'est entendu, 

je ne peux pas vous dire cela 

válasz elutasítása je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me 

convient pas, je n'en ai pas la moindre idée  

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sûrement, sans (aucune) doute, ça me parait 

évident, peut-être, ça se peut, ça m'étonnerait, ce n'est pas si 

sûr que ça, je doute que cela soit vrai, rien ne le prouve 

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de quoi tu 

parles, je ne vois pas ce que vous voulez dire 

emlékezés, nem emlékezés je me rappelle, ça me fait penser 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás il est interdit, défense de fumer, .ne pas déranger, 

(ne) fais / faites (pas), veuillez patienter s.v.p, prière de ne pas 

faire du bruit, respectez les lieux 

segítségkérés és arra reagálás peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous, je suis 

entièrement à ta dispositiion 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-vous de, 

c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)  

Si’on prenait un café? 

Que diriez-vous d’un café? 

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? accepteriez-vous de? si nous faisions 

quelque chose ce soir? 

volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas 

reklamálás c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmimissible 

tanácskérés, tanácsadás tu devrais peut-être, à ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra 

reagálás 

je peux t’ aider, puis-je vous être utile? puis-je faire qch pour 

vous? vous êtes vraiment aimable, merci monsieur 

ajánlat és arra reagálás je te propose de, veux-tu que je...merci, je suis tres touché 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléské-

rés 
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 



 

 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

parlez un peu plus lentement s.v.p.,  

un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése, félbeszakí-

tás 

écoute ça, figure-toi,selon moi, à ce propos, j'ajouterais, si vous 

voulez mon avis, excusez-moi de vous interrompre 

Je voudrais préciser qch. 

Vous permettez, mais… 

megerősítés c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment pas?  

c'est bien ça? est-ce bien cela dont vous parlez?  

est-ce que j'ai bien compris? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple, 

c'est le cas de 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? si on 

parlait d'autres choses, j'aimerais que l'on discute sur 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések : plus-que parfait, 

subjonctif, függő beszéd; felté-

teles múlt, kiemelés 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu, 

fais venir un médecin, les vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir 

appelé, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en 

Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir 

je lui dirai quand il sera arrivé 

C’est moi qui ai répondu 

Birtoklás kifejezése (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’) est (pas) à moi 

c’est le mien 

Térbeli viszonyok:  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout 

près, partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long 

de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au 

sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, 

dans l'ouest, d’où? de l’école au-dessous de; au dessus de; 

par dessous; par-dessus 

Időbeli viszonyok, Le style 

indirect- la concordance des 

temps, egyidejűség, utóidejű-

ség, előidejűség, futur antérieur 

 

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce 

moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 

d’habitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, 

quand, avant / pendant que, en même temps que, jusqu'à ce 

que, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en Bre-

tagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… 



 

 

tantôt, 

je lui dirai quand il sera arrivé 

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, 

rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, 

Marie est plus belle que son amie; Jean est moins gentil que 

Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand. ; il est 

rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás  subjonctif, feltételes 

múlt, participe présent, le passif 

pronominal, l’irréel du passé 

Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu 

boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais,  

si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les 

vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant  

Le mot passif s’écrit avec deux „ss” 

Szövegösszetartó eszközök –

ok- és következmény kifejezése  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, 

ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils 

/elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, 

quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, 

ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, 

car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en 

effet, malgré que,bien que: or,  

en raison de , grace à, causer, provoquer 

 

12. évfolyam 

A második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

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

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

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

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

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



 

 

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

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

Éves óraszám: 180/ év, 5 óra/ hét 

 

Témakör óra-

szám 

1. A mesék világa 20 

2. Egészségünk 20 

3. Generációk 20 

4. Tanulmányok 20 

5. Társadalmi problémák 20 

6. Utazás  20 

7. A francia művészet 20 

8. Érettségi feladatok 20 

Szabadon felhasználható: 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (Szókincstár kötetei) 

és/vagy 

– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése 

a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése. 

20 

Összesen 180 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1. A mesék világa 

Pszichoanalízis 

Irodalom 

2. Egészségünk 

Betegségek, orvoslátogatás 

Biológia 

3. Generációk 

Családi kapcsolatok, generációs konfliktusok 

Etika 

4. Tanulmányok 

A francia iskolarendszer 

Társadalomismeret 

5. Társadalmi problémák 

Urbanizáció, külvárosi élet 

Etika 

6. Utazás  

Utazás az Európai Unión belül és az egész világban 

Földrajz 

7. A francia művészet 

Festészet, szobrászat, stílusok, korszakok 

Művészettörténet 

8. Érettségi feladatok  

 

B2-es fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
B1+, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabad-



 

 

idő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió és tévéadások-

ból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfe-

lelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó 

hosszú beszédeket, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül 

beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag isme-

rős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők közötti társal-

gást.  

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kap-

csolatos előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, be-

szélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szö-

vegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal 

kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyel-

vűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi 

utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgás-

ban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles 

körében folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzel-

mek különböző fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás során előforduló vita-

helyzetekben; 



 

 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs hely-

zethez. 

A fejlesztés tartalma  
Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelen-

tőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása.  

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-

mazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegíté-

se. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita, 



 

 

szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élménye-

it, álmait, reményeit, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és bemutatást 

adni, előadást tartani érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsoló-

dó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példákkal, érvekkel tá-

masztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint figye-

lembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre  

A fejlesztés tartalma  
Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.  

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és ki-

javítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták 

és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékeny-

ségéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírá-

sát. 

A tematikai egység A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegeket elolvas-



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

ni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja a lényeges 

részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti az író álláspontját, 

nézőpontját. 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és fi-

gyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegek-

nek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meg-

határozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók 

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

prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyomá-

nyos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, 

internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal 

kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, 

beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1+, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdeklődési körével 

és tanulmányaival kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák magyarázatával kap-

csolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthe-

tő közlése. 



 

 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő fel-

jegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentősé-

gének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatí-

vák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó in-

formációk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése.  

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus st í-

luselemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, 

emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyinté-

zéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, 

elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést 

kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi 

oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek 

írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történe-

tek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, 

dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien le 

nouveau professeur d'anglais? monsieur je crois que nous nous 

connaissons 

On s’est déjà vus quelque part? 

Salut, qu’est-ce que tu deviens? 

elköszönés salut, bonjour monsieur, au revoir madame, au revoir, 



 

 

 monsieur, alors à la prochaine fois, à demain,à mardi, à ce soir, 

à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure,à un de ces jours 

Bonne journée/ soirée!, Je file. 

fogadni valakit Vous avez rendez-vous? 

C’est à quel sujet? 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 

vous présenter, tu connais sans doute déjà,  

moi, je m’appelle, je suis le frère de, je suis la personne qui a 

téléphoné ce matin, enchanté monsieur 

Tout le plaisir est pour moi! 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 

c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois 

szóbeli üdvözletküldés transmets mes meilleures salutations / meilleurs souvenirs à 

személyes levélben megszó-

lítás és elbúcsúzás 

cher Jean-Marc, chère Michèle 

bisous, grosses bises, à bientôt, je t’embrasse bien fort 

hivatalos levélben megszólí-

tás és elbúcsúzás 

Monsieur, / Madame, 

veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes 

sentiments distingués 

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui ne va pas? 

ça va (merveilleusement) bien / pas trop mal, je suis en pleine 

forme, ça pourrait aller mieux, ça ne va pas du tout, merci 

Comment vous sentez-vous? 

Ça va tout doucement. J’me suis trouvé mal. Il a survécu une 

maladie. 

engedélykérés és arra reagá-

lás 

je peux? tu me permets / vous me permettez de,  

bien sûr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 

fais commes chez toi, ne vous gênez pas, je suis désolé, c'est 

impossible On a l’autorisation de couper cet arbre. 

C’est interdit.  

A toi de voir. C’est toi qui le vois. 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, madame,  

il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie 

Je vous suis très reconnaissant. 

Je n’en espérais pas! 

A votre service. 

bocsánatkérés és arra reagá-

lás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

je suis vraiment navré,  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en faites pas  

Au temps! Autant pour moi! 

On sait ce que c’est. 

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, joyeuses fêtes de, bonne chance / soirée, 

bon voyage, passer de bonnes vacances, je te / vous félicite, 

toutes mes félécitations les plus sincères, merci beaucoup de 

tes / vos voeux, je te / vous remercie de, tu es / vous êtes gentil 

együttérzés és arra reagálás je suis de tout coeur avec vous, nous partageons votre douleur 

mes condolessances 

Ce n’est pas la mer à boire. 



 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

rokonszenv, ellenszenv j'ai rarement vu quelq'un aussi désagráable, 

il est vraiment antipathique 

Tu as le moral! 

A toi le pompon! 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que navré 

C’est pas mon jour! 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 

hozzáállás kifejezése Je suis confiant. Ma réussite, j’y crois. Cela peut mener loin. 

Je ne crois plus à rien. C’est sans espoir. Je ne m’attends à rien 

de bon. 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise, pour une 

surprise c’est une surprise, quelle surprise! 

remény j'espère, tu y crois? rien n'est perdu 

Tout n’est pas dit! 

félelem je suis très inquiet, j'ai peur, je crains  

bánat je suis (très) triste / désespéré / abattu 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

C’est incroyable! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagá-

lás 
tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plaît? à ton avis?  

Qu’en dites-vous? Qu’est-ce que tu me conseilles? 

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? quelle est votre 

position? super, pas mal, pas trop intéressant, à mon avis, je 

pense que, c'était bien, mon opinion, c'est que 

valaki igazának az elismeré-

se, nem elismerése 
tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu as tort, tu te trompes 

Tu ferais mieux d’arrêter de fumer. 

Il vaut mieux que tu n’y ailles pas seul. 

C’est bien ce que je disais! 

Bien au contraire! 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sûr, excellente idée, comme tu veux, je suis 

de ton avis, c'est exactement ce que je pense,  

(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question 

Il n’en est rien! 

Je ne te le fais pas dire! 

érdeklődés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, je suis curieux de savoir, 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problème,ça ne 

présente aucun intérêt 

tetszés, nem tetszés j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je déteste,  

je préfère, c’est bien, c’est génial, magnifique, il est sans 

intérêt ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas vraiment 



 

 

Je ne suis pas content du tout. 

Vous me prenez pour qui? 

Quelle merveille! Je suis en admiration. 

dicséret, kritika, szemrehá-

nyás 

bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est 

pas trop réussi, tu aurais pu faire mieux, mais c'est scandaleux 

ellenvetés, ellenvetés vissza-

utasítása 

par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or 

tout de même, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, je tiens à, 

d'importance à, je voudrais bien que, j’aimerais, je souhaite, je 

serais content si, faites-moi le plaisir de, j'apprécierais que 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités pour, 

il est possible, c'est faisable 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument,  

il est indispensable, je me sens obligé 

ígéret c'est promis, je te / vous promets, je m'engage à 

érdeklődés értékítélet, prefe-

rencia, érdeklődési kör iránt 

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela?  

lequel vous voulez? qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megne-

vezése 

voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il 

(ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c'est 

quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, 

ça sert à, c'est quelque chose de, c'est quelqu'un de 

események leírása cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était, 

tu n'as jamais vu quelque chose de semblable 

La revolution francaise s’éclata en 1789.  

információkérés, informá-

cióadás 

où est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

Je peux vous demander un renseignement? 

J’aurais besoin d’une information. 

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, pour aller à? je voudrais savoir si, 

dis-moi / dites-moi comment? c’est simple, tu vas / vous allez 

Pour se renseigner sur le permis de séjour, c’est à quel guichet? 

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout à fait, pas 

du tout, aucun problème, cela n'est pas possible, c'est entendu, 

je ne peux pas vous dire cela 

Pas question. 

válasz elutasítása je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me 

convient pas, je n'en ai pas la moindre idée  

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

Je ne suis pas au courant. 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sûrement, sans (aucune) doute, ça me paraît 

évident, peut-être, ça se peut, ça m'étonnerait, ce n'est pas si 

sûr que ça, je doute que cela soit vrai, rien ne le prouve 

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de quoi tu 



 

 

parles, je ne vois pas ce que vous voulez dire 

emlékezés, nem emlékezés je me rappelle,ça me fait penser 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás il est interdit, défense de fumer, ne pas déranger, 

(ne) fais / faites (pas), veuillez patienter s.v.p, prière de ne pas 

faire du bruit, respectez les lieux 

segítségkérés és arra reagálás peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous, je suis 

entierement a ta dispositiion 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-vous de, 

c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)  

Si on prenait un café? 

Que diriez-vous d’un café? 

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? accepteriez-vous de? si nous faisions 

quelque chose ce soir? 

volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas 

reklamálás c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmimissible 

tanácskérés, tanácsadás tu devrais peut-être, à ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra 

reagálás 

je peux t’ aider, puis-je vous être utile? puis-je faire qch pour 

vous? vous êtes vraiment aimable, merci monsieur 

ajánlat és arra reagálás je te propose de, veux-tu que je...merci, je suis très touché 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléské-

rés 
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

parlez un peu plus lentement s.v.p.,  

un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése, félbeszakí-

tás 

écoute ça, figure-toi,selon moi, à ce propos, j'ajouterais, si vous 

voulez mon avis, excusez-moi de vous interrompre 

Je voudrais préciser qch. 

Vous permettez, mais… 

J’ai qch à te raconter., Ça me fait penser à une histoire. 

Quoi de neuf? 

A propos! 

Puisque je te tiens! 

megerősítés c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment pas?  

c'est bien ça? est-ce bien cela dont vous parlez?  

est-ce que j'ai bien compris? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple, 

c'est le cas de, notamment 



 

 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? si on 

parlait d'autres choses, j'aimerais que l'on discute sur 

Voilà la fin de l’histoire. 

Laisse tomber! 

átadni a szót Je vous donne la parole. 

A toi!/Ton tour. 

Et vous, vous ne dites rien? 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése, négation 

particulières 

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Ni lui, ni sa soeur n’était au courant. 

Cselekvések : plus-que parfait, 

subjonctif, függő beszéd; felté-

teles múlt, kiemelés, subjonctif 

passé 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu, 

fais venir un médecin, les vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir 

appelé, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en 

Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir 

je lui dirai quand il sera arrivé 

C’est moi qui ai répondu. 

J’ai peur qu’il n’ait pas reçu mon mail. 

Birtoklás kifejezése (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi 

c’est le mien 

Térbeli viszonyok:  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout 

près, partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long 

de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au 

sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, 

dans l'ouest, d’où? de l’école au-dessous de; au dessus de; 

par dessous; par-dessus 

Időbeli viszonyok, Le style 

indirect- la concordance des 

temps, egyidejűség, utóidejű-

ség, előidejűség, futur antérieur, 

passé simple 

 

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce 

moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 

d’habitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, 

quand, avant / pendant que, en même temps que, jusqu'à ce 

que, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en Bre-

tagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… 

tantôt, tout d’abord, à la suite de, en première lieu 

je lui dirai quand il sera arrivé 

ce jour-là, la veille, le lendemain, au bout de quelques jours 

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, 



 

 

 gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoïste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, 

rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, 

Marie est plus belle que son amie; Jean est moins gentil que 

Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand. ; il est 

rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás  subjonctif, feltételes 

múlt, participe présent, le passif 

pronominal, l’irréel du passé 

Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu 

boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais,  

si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les 

vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant  

Le mot passif s’écrit avec deux „ss” 

 

Olasz nyelv 



 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az 

alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. 

Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. 

Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és 

társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az 

idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a 

közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott 

szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), 

valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése 

szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és 

szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az 

élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit 

és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

Iskolánkban tantervünk szerint az olasz, mint második idegen nyelv, az első nyelv 

elsajtítása során nyert tapasztalatokra támaszkodva kerül oktatása.  Jelenleg két csoportban 

folyik a nyelvtanítás: míg a négyéves gimnáziumi képzésben heti négy óra, addig a nyelvi 

előkészítő csoportban (NYEK) heti hat óra áll a tanuló rendelkezésére. Ezt az időkeretet 

kihasználva célunk az említett első csoport esetében a negyedik év végére elérendő B1 

kimeneti szint, a NYEK csoport vonatkozásában pedig a B2 kimeneti szint. Ez utóbbi 

csoportban olaszul tanulni kezdő diákok számára a 13. tanév végén biztosnak látjuk az 

általános középfokú nyelvvizsga letételét. 

Mivel munkánk eredménye a nyelv aktív írásbeli és szóbeli használatában látszik igazán, 

munkaközösségünk egyhangúan úgy határozott, hogy a helyi tantervben nem ír elő további 

tananyagot, hanem az egyes tematikai egységek között osztja el a rendelkezésre álló 

időkeretet gyakorlásra, elmélyítésre, az alkalmazható tudás megszerzése vagy a képességek 

fejlesztése céljából. Ennek érdekében a NAT illetve a tankönyv által előírt feladatokon kívül 

nagy hangsúlyt fektetünk a diákok motíválására: autentikus szövegekkel célnyelvi 

irodalommal, zenével, filmmel és országismereti anyagokkal  igyekszünk színesíteni az órát. 

Idén első alkalommal rendeztük meg műfordítási versenyünket, melyel az olasz kultúra 

mélyebb megismertetését tűztük ki célul. 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei ha-

tározzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  



 

 

 

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

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

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

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

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

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

forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás 

céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját 

kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat 

kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források 

használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus 

források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári 

értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt 

venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus 

szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) 

részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus használatát 

megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 
 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet 

különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

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

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

szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a 

szövegkompetencia.  

 A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 

 A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például ud-



 

 

variassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialek-

tusok).  

 A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inte-

rakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  
 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve 

hasonlóságainak értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. 

Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más 

nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a 

nyelvtanítást mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, 

és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség 

elérhetővé váljon számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló 

interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a 

köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és 

fontos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat 

célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az 

idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és 

interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is 

hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel 

az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs 

technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm 

nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel 

kialakítható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás 

eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi 

autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a 

differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  
 



 

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási 

stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás 

módszereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek 

kialakítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az 

élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére.  

 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb 

funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is 

minden évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a 

pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik 

saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül 

folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

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

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) 

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

pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, 

önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

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

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, 

például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉ-

NYEK ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  

 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya 

módszertani újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás 

középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes 

alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani 

apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő 

eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott 

csoport, mert így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes 

irányítani az egyéni vagy pármunkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét 

a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a 

nyelvórákat olyan tanteremben tartani, ahol mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek 

állnak rendelkezésre. Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. 

Legyen lehetőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök 

elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden 

tanulónak hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, 

ragasztó, filctollak stb.  

 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 



 

 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a 

koncepcionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani 

a megfelelő tankönyvet, tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi 

kommunikáció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai 

Referenciakeretben megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális 

nyelvhasználati előírásainak, és akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak 

öröm tanulni vele. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy a tankönyv feleljen meg 

n  

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet 

ébresztő. 

 

IDŐKERET, ÓRASZÁMOK 

 

Olasz, mint 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam, ötosztályos képzés 

 

évfolyam 9/Ny. 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 6 3 3 5 5 

hetek száma 36 36 36 36 32 

éves óraszám 216 108 108 180 160 

KER szint A1 A1-A2 A2-B1 B1 B2 

 

Olasz mint 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam, nyolcosztályos képzés 

 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 4 4 4 4 

hetek száma 36 36 36 32 

éves óraszám 144 144 144 128 

KER szint A1 A1-A2 A2 B1 

 



 

 

Olasz mint második idegen nyelv, nyolcosztályos képzés 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek 

tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók 

tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is 

információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében 

segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a 

képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és 

környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, 

hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben 

és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben 

megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az 

első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási 

motiváció ébren tartása is. 

 

ÓRASZÁMOK, NYELVI SZINTEK 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Heti óraszám 4 4 4 4 

KER szint A1 A1-A2 A2 B1 

 

9–10. évfolyam 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A 

tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anya-

nyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 

követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések meg-

értése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlések-

ből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vo-

natkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos be-



 

 

szédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése vilá-

gos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levo-

nása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelenté-

sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és 

animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, vic-

cek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi esz-

közökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módo-

sítással.20 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemu-

tatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, ér-

deklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 



 

 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelene-

tek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, mo-

tiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témák-

ról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalma-

zása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

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

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegek-

ben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lénye-

gének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egysze-

rű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 



 

 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szö-

vegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szö-

veg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcí-

mek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű kata-

lógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást ille-

tően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válasz-

adás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényköz-

lő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dal-

szöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

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

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, közpon-

tozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

9. évfolyam 

Tartalmi követelmények 



 

 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek. 

Kapcsolódási Pontok: 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.  

Kapcsolódási Pontok: 

Etika: társas kapcsolatok. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Tájékozódás a városban. 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés, szórakozási lehetőségek. 

Időjárás. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék. 

hagyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása.  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Kapcsolódási Pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikája. 

Informatika: digitális tudásbázisok. 

A munka világa 

Foglalkozások, munkarend, munkahelyi viszonyok. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban (kávézási szokások), főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészség,, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

E-mailezés, levelezés külföldre barátokkal (informális levél), telefonálás. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Kapcsolódási Pontok: 



 

 

Földrajz: időjárás; más népek kultúrái. 

Informatika: médiatudatosság. 

Ének-zene, klasszikus zene, pop- zene. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Turisztikai célpontok, a célország földrajza. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek, egyes meghatározó jellegű országok. 

turisztikai jellemzői. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások. 

Fogyasztás.  

Kapcsolódási Pontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

 

Fogalomkörök  

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Presente indica-

tivo  

 (ESSERE, ESSERCI, STARE, 

ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, 

sta bene, è a Roma, mi chiamo 

Maria, è una bella ragazza 

(PIOVERE, NEVICARE) 

piove, nevica. 

(Cselekvést kifejező igék) 

vado al supermercato, chiamo il 

medico 

 

 

Passato prossimo  Sono stata da Giulio. Ho preso 

l‘autobus 

 

 

Futuro semplice 

 

Futuro anteriore  

 Saró a scuola. Andró in Italia. 

 

Appena sará arrivata la 

mamma, comincieremo a 

preparare da mangiare. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  Avere Hai una penna? 

  Pronome possessivo Questa é la tua borsa. Sua mad-

re é italiana 

  Preposizione di Le pagine del libro 

Térbeli viszo-

nyok 

   



 

 

 irányok, hely-

meghatározás  

IN, A, SU, DI, DA,  

TRA/FRA 

QUI, QUA, LÍ, LÁ,  

DENTRO, SOTTO, 

SOPRA, FUORI, 

DAVANTI, 

DIETRO, DI 

FRONTE A, IN 

MEZZO DI 

siamo a scuola, a destra, dentro 

c’è buio, tutti stanno fuori, la 

camicia è sopra 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Időhatározószók  ORA, ADESSO, 

DOMANI, OGGI, 

IERI, POI, DOPO, 

PRIMA, SEMPRE, 

ALLORA, ALLA 

FINE, ANCORA, 

APPENA, DOPO 

CHE, MENTRE, 

DURANTE  

domani andiamo in montagna, 

prima facciamo i compiti, non 

parlare durante la lezione! Carla 

si alza presto; sei ancora 

giovane; oggi è sabato, domani 

è domenica; ci vediamo dopo! 

Paolo parla sempre del suo 

lavoro, allora cominciamo! 

 

 

Időpont  In questo mese/anno, nel 1999,  

arrivo lunedì sera, in primavera 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 Számnevek MOLTO, POCO, 

ABBASTANZA, 

UNO, DUE, TRE. . . 

DIECI . . . VENTI. . . 

. CENTO, MILLE, 

DUEMILA, PRIMO, 

SECONDO... 

qui ci sono molte ragazze, 

abbiamo quattro lezioni, quanti 

anni hai? ho comprato due etti 

di prosciutto e due bottiglie di 

olio, mi sento abbastanza bene, 

uno, due,tre 

Minőségi viszo-

nyok 

Melléknevek GRANDE, ALTO, 

BELLO, CALDO, 

PICCOLO, 

BIANCO, NERO 

il giardino è grande, ho una 

camicia bianca, come è?, di che 

colore è? 

Modalitás 

 

 

 

Módbeli 

segédigék 

VOLERE, POTERE, 

DOVERE, SAPERE  

voglio uscire, posso venire 

anch’io?, devi capire, non sai 

guidare?, vorrei chiedere 

Esetviszonyok 

 

Névmások MI, TI, GLI, LE… 

piacere ige 

Mi piace leggere, mi piace il 

libro su Dante(:. . .):  

 

 Igei vonzatok partire per, 

cominciare a,  

chiedere a, avere 

voglia di, andare a 

fare, essere contento 

di, riuscire a … 

Parto per Italia, riesco a fare 

l’esercizio 



 

 

Logikai viszo-

nyok 

 

Kérdőszók 

 

CHI? CHE? CHE 

COSA? COME? 

QUANDO? 

QUANTO? 

QUALE? PERCHÉ? 

COME MAI?  

Come ti chiami? Quanti anni 

hai? Perché non mangi?  

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

Kötőszók 

 

E, O, MA, PERCHÉ  Ho un cane e un gatto. Non 

mangio l’insalata perché non mi 

piace 

 Névmások mutató névmások: 

QUESTO, 

QUELLO, személyes 

névmások: IO, 

TU…. 

 

 Tagadás  No, non 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ 

buonasera!, buongiorno/buonasera, signore/a, 

professore/professoressa!; arrivederci/La, ciao, a 

presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci vediamo!, 

salve, benvenuto/a/i/e!, bentornato/a/i/e!, Vi do il 

benvenuto, ma guarda chi si vede!, è tanto 

tempo/una vita/un secolo che non ci vediamo!, che 

fortuna incontrarci! 

Pronto, Pronto, con chi parlo, scusi?, Pronto, parlo 

con Claudia?, Pronto, posso parlare con Maurizio? 

Köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille! 

prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! Certo, 

nessun problema! 

Bemutatkozás  mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 

nome è Martina, Se permette, mi presento, piacere, 

molto lieto, piacere 

Megszólítás  senti!, scusa!, scusi!, Marina/Giorgio!, per favore!, 

per piacere!, signore/a!, signorina!, 

professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, 

nonno/a!, amici!, signore e signori!; prego!, sì?, 

che/cosa c’è?, cosa vuoi/vuole?, 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

ome stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai 

di bello?, tutto bene?, come stanno i tuoi?, come 

vanno le tue cose?, non c’è male, bene, grazie, e 

tu/Lei?, abbastanza bene, così, così, niente di 

speciale, niente di che,  tutto bene, le solite cose 

Bocsánatkérés és arra reagálás scusami/mi scusi!, mi dispiace, non c’é problema; 

non c’è di che, di niente, non ti preoccupare! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, buon 

viaggio!, buon appetito!, complimenti; grazie mille!, 



 

 

mille grazie!, anche a te/Lei! 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Caro padre/papà!, Cara madre/mamma!, Cari 

genitori!, Caro Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!, 

Mio/a caro/a!, Carissimo/a/i/e!, Cari amici/Signori!, 

Caro Professore!, Caro signor Belli! a presto!, baci, 

tanti/tantissimi baci, ti saluto, distinti saluti 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás secondo te, che ne dici/e di? sei d’accordo? ti piace?; 

secondo me, per me, io penso che 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

hai/ha ragione 

Egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 

bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, ottimo, 

ottima idea! é vero! é giusto!, mi hai/ha convinto; 

non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 

bene, non é giusto!, non é vero! é falso! 

Tetszés, nemtetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico! non 

mi piace, non mi va, che brutto!, che orrore! é 

terribile! fa schifo! 

Akarat, kívánság, képesség voglio/vogliamo, vogliamo andare al 

cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe, 

mi dai un panino?; è capace di, non riesco ad aprire 

la porta, devi studiare di più; è possibile, posso 

venire anch’io,  c’è la possibilità; devo/i/e... 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

questo è un libro, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, 

questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

Információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il 

bagno?, che ore sono?, come si dice in italiano?, che 

cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva alla 

stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il 

medico?, di dove sei?; mi chiamo Sandro, è a destra, 

sono le tre e mezza, in italiano si dice, in ungherese 

vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima del 

pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo semaforo 

girare a sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, 

è il dottor Magnani, sono di Verona 

Igenlő vagy nemleges válasz sì, certo, come no, chiaro, perfetto; no, neanche, mai 

Tudás, nem tudás lo so, non so 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés per favore/piacere 

Javaslat és arra reagálás ho un’idea; volentieri!, va bene/benissimo!, non 

posso, preferisco di no 

Meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, ti aspettiamo per cena, ti offro io 

la cena domani sera, ti va di andare insieme al 

cinema stasera?, vuoi venire da noi per il 

finesettimana?; volentieri!, con piacere!, mi dispiace 

ma non posso 

Kínálás és arra reagálás prego!, vuoi/vuole provare anche questo?, prendi un 



 

 

alttro bicchiere! Ti posso offrire un caffé? Grazie! 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Suca/i come? Puoi ripetere? 

Nem értés  Non capisco. Non ho capito. 

Betűzés kérése, betűzés Come si scrive da lettera a lettera? 

 

10. évfolyam 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul 

szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a 

minimumként előírt A2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye.  

Személyes tervek.  

Családi kapcsolatok, Családtagok életének fontos állomásai. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése. 

Baráti kör, közös programok. 

Kapcsolat generációk között. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban. 



 

 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. 

Útbaigazítás. 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én városom. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása.  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Iskolai hagyományok. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái, élethosszig tartó ta-

nulás. 

Informatika: digitális tudás 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás, háztartási munkák. 

Vásárlás, divat. 

Ételek, hozzávalók, ételek a célországban. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészség,, egészséges ételek. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. 

Olvasás, újság, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.  

Útbaigazítás. 

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. 

Jegyvásárlás. 

Turisztikai célpontok. 

Kapcsolódási pontok: 



 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek.  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek. 

Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok: 

Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Visszaható igék  Mi sveglio la mattina, mi sono 

lavata 

 Imperfetto 

 

 Da bambino giocavo a calcio 

 Trapassato pros-

simo 

 Appena avevi finito i compiti 

sei andato dai amici 

 Általános alany si névmás si va a fare spese ogni secondo 

giorno 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  AVERE, DI elöljáró-

szó, birtokos név-

mások: MIO, TUO... 

ho due fratelli, le pagine del 

libro, questo è il mio ragazzo, il 

piacere è mio 

 

Térbeli viszo-

nyok 

   

 Elöljárószók IN, A, SU, DI, DA, 

PER, TRA/FRA 

per strada, in macchina 

 Helyhatározószók QUI, QUA,  

DENTRO, SOTTO, 

SOPRA, FUORI, 

DAVANTI, 

DIETRO 

siamo a scuola, a destra, dentro 

c’è buio, tutti stanno fuori, la 

camicia è sopra 



 

 

Időbeli viszo-

nyok 

Időhatározószók ORA, ADESSO, 

DOMANI, OGGI, 

POI, DOPO, IERI, 

PRIMA, SEMPRE, 

ALLORA, ALLA 

FINE, GIA’, 

ANCORA, 

DURANTE, 

MENTRE, 

APPENA, NON 

APPENA, DOPO 

CHE, QUANDO... 

Mentre andavo al cinema, 

parlavo con mia madre al 

telefono. Parlerei con i miei 

amici. Non appena era 

comiciata la lezione, Giovanni é 

arrivato. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 Számnevek UNO, DUE, TRE. . . 

DIECI . . . VENTI. . . 

. CENTO, MILLE, 

DUEMILA, PRIMO, 

SECONDO, 

TERZO... 

abbiamo quattro lezioni 

 Sorszámok erst, viert (számnevek:,) qui ci sono molte 

ragazze, , quanti anni hai?  

 Határozatlan 

mennyiség 

MOLTO, POCO, 

ABBASTANZA, 

NIENTE 

mi sento abbastanza bene, non 

ci capisco niente, ho comprato 

due etti di prosciutto e due 

bottiglie di olio, 

 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Melléknevek GRANDE, ALTO, 

BELLO, CALDO, 

PICCOLO, 

BIANCO, NERO, 

ecc.  

 

il giardino è grande, ho una 

camicia bianca, come è?, di che 

colore è?, mi fa male 

 

Modalitás    

 Imperativo 

diretto: positivo, 

negativo 

 Chiamate un tassi! Non andare 

a piedi! 

 Condizionale 

semplice 

 Comprerei una nuova macchina 

 Condizionale 

composto 

 Avrei comprato la macchina, 

ma non avevo i soldi. 

Esetviszonyok    

 

 

 

Pronomi riflessivi MI, TI, SI… Mi sveglio la mattina 

 Pronomi diretti MI, TI, LO, LA… Prendi il caffé? Sí, lo prendo. 



 

 

 Pronomi indiretti MI, TI, GLI, LE. . . 

 

Mi piacciono le tue scarpe 

 Particella NE  Ne prendo due etti 

 Particella C I  Vai a Roma? Sí, ci vado spesso. 

 Igei vonzatok  cominciare a, decidere di, 

chiedere a, essere contento di, 

mi piace, vestire di nero 

Logikai viszo-

nyok 

   

 Alá- és melléren-

delő mondatok 

 Prima finisco di mangiare, poi 

gioco. 

Ho potuto uscire, perché avevo 

finito i compiti. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók  

 

E, O, MA, PERCHÉ, 

SIA-SIA, NÉ-NÉ, 

CHE…ECC 

 

Mi piace sia la pizza, sia la 

focaccia. 

 Kérdőszók CHI?, CHE COSA?, 

COME? QUANDO?, 

PERCHÉ, QUANTO 

Perché suonavi il pianoforte? 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ 

buonasera!, buongiorno/buonasera, signore/a, 

professore/professoressa!; arrivederci/La, ciao, a 

presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci 

vediamo!, salve, benvenuto/a/i/e!, bentornato/a/i/e!, 

Vi do il benvenuto, ma guarda chi si vede!, è tanto 

tempo/una vita/un secolo che non ci vediamo!, che 

fortuna incontrarci!, 

Köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, 

sei un tesoro!, non so come ringraziarti/La!; prego!, 

non c’è di che!, di niente!, figurati! 

Bemutatkozás, bemutatás  ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta 

di presentarmi; mi chiamo Alessandro Beri, sono 

Giulia, il mio nome è Martina, piacere; mi permetti/e 

di presentarti/Le un caro amico, molto lieto, il 

piacere è mioIch heiße Martin. 

Megszólítás  senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per 

piacere!, signore/a!, signorina!, 

professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, 

nonno/a!, cameriere!, amici!, tesoro!, amore!, 

signore e signori!; prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, 

sì?, che/cosa c’è?, desidera?, cosa vuoi/vuole? 



 

 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai 

di bello?, tutto bene?, come stanno i tuoi?, come 

vanno le tue cose?, ti/La vedo bene/giù!; non c’è 

male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene, così, 

così, niente di speciale, tutto bene, niente di 

particolare, le solite cose 

Bocsánatkérés és arra reagálás scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del 

male; non c’è di che, di niente, non ti 

preoccupare/non si preoccupi! non c’é problema!, 

non é un problema! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon 

Natale!, Felice Anno Nuovo!, in bocca al lupo!, 

buon viaggio!, buon appetito!, complimenti, tante 

belle cose!, auguroni!; grazie mille!, mille grazie!, 

anche a te/Lei! 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, 

Cari genitori!, Caro Mario!, Caro/a 

Giulio/Andreina!, Mio/a caro/a!, Carissimo/a/i/e!, 

Cari amici/Signori!, Caro Professore!, 

Egregio/Gentile Signore/Professore/Signor 

Direttore!, Caro signor Belli! 

a presto!, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte 

abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, 

con tanta amicizia, con affetto, con tanto affetto, con 

amore, ti saluto, distinti saluti 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne 

dici/e di?, sei d’accordo?; secondo me, secondo la 

mia opinione, sai cosa ti dico?, per me, io penso che 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la 

colpa è mia, dovevo sapere, potevo pensare 

Egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 

bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, ottimo, 

ottima idea!, mi hai/ha convinto; non hai/ha ragione, 

non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, 

pessima idea!  

Tetszés, nemtetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è 

un amore! ti sta bene, è la fine del mondo!; non mi 

piace, non mi va, che brutto!, che orrore!, é 

terribile!, mi fa schifo, mi fa orrore, è brutto, non mi 

va, che vergogna!, è una schifezza! 

Akarat, kívánság, képesség voglio/vogliamo, vogliamo andare al 

cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe, 

mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad aprire 

la porta, è in grado di; è necessario, bisogna, devi 

studiare di più; è possibile, posso venire anch’io, 

può darsi, c’è la possibilità; devo/i/e... 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le- questo è un libro, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, 



 

 

írása questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

Információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il 

bagno?, che ore sono?, come si dice in italiano?, che 

cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva alla 

stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il 

medico di turno?, di dove sei?;mi chiamo Sandro, è 

a destra, sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 

ungherese vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima 

del pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo 

semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo 

alla strada, è il dottor Magnani, sono di Verona 

Igenlő vagy nemleges válasz sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro, 

perfetto, okay; no, nient’affatto, altrocché!, ci 

mancherebbe! 

Tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, 

non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il 

piacere di 

Javaslat és arra reagálás ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una 

proposta, ti suggerisco di; volentieri!, va 

bene/benissimo!, non posso, preferisco di no 

Meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo 

per cena, ti offro io la cena domani sera, ti va di 

andare insieme al cinema stasera?, vuoi venire da 

noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, 

mi dispiace ma non posso, sarà per un’altra volta, 

neanche per sogno!, scherzi? 

Kínálás és arra reagálás prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche 

questo?, prendi/a un altro pezzettino/bicchierino!, 

prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 

aperitivo? 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me 

lo puoi/può ripetere?, scusa/i, non ho capito bene, 

vuoi/vuole ripetere? 

Nem értés  scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito 

bene, non ci capisco niente 

Betűzés kérése, betűzés Come si scrive? 

 

11–12. évfolyam 

 

A 11–12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 



 

 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan 

valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok 

közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik 

nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk 

során, valamint egész életükön át. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulato-

kat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegé-

nek megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazá-

sa.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető infor-

mációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés haszná-

lata esetén. 

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

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének 

megértése. 

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

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

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támo-

gatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, ripor-



 

 

tok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-

fordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó 

kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő felada-

tokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megér-

tesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

A fejlesztés tartalma 

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

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szer-

vezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

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

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolítá-

sához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, informá-

ciócsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordula-

tokkal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű be-

szédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó al-

kalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-



 

 

mert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös pla-

kát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szö-

vegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egy-

szerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

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

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyo-

mányos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, isme-

retterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal ösz-

szekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbe-

széd). 

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

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például inter-

netes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, 

vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.  

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, közpon-

tozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslap-

ok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy inter-

nes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, 

leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és né-

hány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megvá-

laszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gon-

dolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érin-

tő témákról minta alapján. 

 



 

 

11. évfolyam 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Ember és társadalom  

A tanuló személye.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Történelem, célország történelme. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Történelem: európai történelem. 

Környezetünk 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör, együttes programok, „bulik”. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; nyugdíjasok. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. Iskola a célországban. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a  tanu-

lás technikái, élethosszig tartó tanulás; az adott iskola története. 

Etika: kapcsolatok az iskolában. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 



 

 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Sport, sportágak, sport a célországban. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, balesetek megelőzése, egészséges éte-

lek; olasz receptek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. 

Kapcsolódási Pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Agriturismo. 

Turisztikai célpontok. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek, egyes meghatározó jellegű országok tu-

risztikai jellemzői. 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban.  

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).  

Folyószámla. Fogyasztás, reklámok. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

 

Fogalomkörök  

 

Cselekvés, 

történés, léte-

zés kifejezése 

   

 Passato remoto   Ci fu un grande incendio 

nel medioevo. 

 Trapassato 

remoto 

 Prima dell’incedio ci 

furono stati alcuni edifici. 

 Stare+gerundio  Sto per uscire 

 Gerundio  Sto uscendo 



 

 

Minőségi vi-

szonyok 

Összehasonlítás COSÍ-COME, TANTO-

QUANTO 

 

DI-CHE 

 

PIÚ-MENO 

É cosí bello come 

simpatico 

 

A Mario piace piú sciare 

che nuotare., La 

macchian é piú bella che 

comoda., Sei meno alta 

di me 

 Melléknevek 

fokozása 

grado comparativo 

 

 

superlativo relativo 

 

 

superlativo assoluto 

é un maggior problema, é 

un problema piú grande 

 

É il miglior vino del 

ristorante 

 

é un’ottima idea 

Modalitás    

 

 

Congiuntivo 

presente 

 Suppongo che il libro sia 

in italiano. 

 Congiuntivo 

passato 

 Suppongo che il libro sia 

scritto in italiano. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 Kötőszók Sebbene, finché, nonostante 

che, voglio che, vorrei che, 

non penso che, credo che, 

suppongo che, direi che, 

spero che… 

 

Credo che Luigi rimanga 

a casa. 

 Alá- és melléren-

delő mondatok 

 Prima finii di mangiare, 

poi giocai. 

Uscí, perché ebbe finito i 

compiti. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Kötőszók E, O, MA, PERCHÉ, SIA-

SIA, NÉ-NÉ, CHE…ECC 

 

Mi piace sia la pizza, sia 

la focaccia. 

 Összetett név-

mások 

glielo, ce ne, te ne… Hai dato la foto a Carla? 

Sí, gliel’ho data. 

 Relatív névmások CHE, CUI, QUALE La casa in cui vivo, la 

ragazza che amo, Luigi il 

quale amico é simpatico 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ 

buonasera!, buongiorno/buonasera, signore/a, 



 

 

professore/professoressa!; arrivederci/La, ciao, a 

presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci 

vediamo!, salve, benvenuto/a/i/e!, bentornato/a/i/e!, 

Vi do il benvenuto, ma guarda chi si vede!, è tanto 

tempo/una vita/un secolo che non ci vediamo!, che 

fortuna incontrarci!, 

Köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, 

sei un tesoro!, non so come ringraziarti/La!; prego!, 

non c’è di che!, di niente!, figurati! 

Bemutatkozás, bemutatás  ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta 

di presentarmi; mi chiamo Alessandro Beri, sono 

Giulia, il mio nome è Martina, piacere; mi permetti/e 

di presentarti/Le un caro amico, molto lieto, il 

piacere è mio 

Megszólítás  senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per 

piacere!, signore/a!, signorina!, 

professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, 

nonno/a!, cameriere!, amici!, tesoro!, amore!, 

signore e signori!; prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, 

sì?, che/cosa c’è?, desidera?, cosa vuoi/vuole? 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai 

di bello?, tutto bene?, come stanno i tuoi?, come 

vanno le tue cose?, ti/La vedo bene/giù!; non c’è 

male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene, così, 

così, niente di speciale, tutto bene, niente di 

particolare, le solite cose 

Bocsánatkérés és arra reagálás scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del 

male; non c’è di che, di niente, non ti 

preoccupare/non si preoccupi! non c’é problema!, 

non é un problema! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon 

Natale!, Felice Anno Nuovo!, in bocca al lupo!, 

buon viaggio!, buon appetito!, complimenti, tante 

belle cose!, auguroni!; grazie mille!, mille grazie!, 

anche a te/Lei! 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, 

Cari genitori!, Caro Mario!, Caro/a 

Giulio/Andreina!, Mio/a caro/a!, Carissimo/a/i/e!, 

Cari amici/Signori!, Caro Professore!, 

Egregio/Gentile Signore/Professore/Signor 

Direttore!, Caro signor Belli! 

a presto!, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte 

abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, 

con tanta amicizia, con affetto, con tanto affetto, con 

amore, ti saluto, distinti saluti 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne 

dici/e di?, sei d’accordo?; secondo me, secondo la 

mia opinione, sai cosa ti dico?, per me, io penso che 



 

 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la 

colpa è mia, dovevo sapere, potevo pensare 

Egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 

bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, ottimo, 

ottima idea!, mi hai/ha convinto; non hai/ha ragione, 

non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, 

pessima idea!  

Tetszés, nemtetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è 

un amore! ti sta bene, è la fine del mondo!; non mi 

piace, non mi va, che brutto!, che orrore!, é 

terribile!, mi fa schifo, mi fa orrore, è brutto, non mi 

va, che vergogna!, è una schifezza! 

Akarat, kívánság, képesség voglio/vogliamo, vogliamo andare al 

cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe, 

mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad aprire 

la porta, è in grado di; è necessario, bisogna, devi 

studiare di più; è possibile, posso venire anch’io, 

può darsi, c’è la possibilità; devo/i/e... 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

questo è un libro, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, 

questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

Információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il 

bagno?, che ore sono?, come si dice in italiano?, che 

cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva alla 

stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il 

medico di turno?, di dove sei?;mi chiamo Sandro, è 

a destra, sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 

ungherese vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima 

del pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo 

semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo 

alla strada, è il dottor Magnani, sono di Verona 

Igenlő vagy nemleges válasz sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro, 

perfetto, okay; no, nient’affatto, altrocché!, ci 

mancherebbe! 

Tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, 

non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il 

piacere di 

Javaslat és arra reagálás ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una 

proposta, ti suggerisco di; volentieri!, va 

bene/benissimo!, non posso, preferisco di no 

Meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo 

per cena, ti offro io la cena domani sera, ti va di 

andare insieme al cinema stasera?, vuoi venire da 

noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, 

mi dispiace ma non posso, sarà per un’altra volta, 

neanche per sogno!, scherzi? 

Kínálás és arra reagálás prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche 



 

 

questo?, prendi/a un altro pezzettino/bicchierino!, 

prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 

aperitivo? 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me 

lo puoi/può ripetere?, scusa/i, non ho capito bene, 

vuoi/vuole ripetere? 

Nem értés  scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito 

bene, non ci capisco niente 

Betűzés kérése, betűzés Come si scrive? 

 

12. évfolyam 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre (minimális cél). A 

12. évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók 

esetén – lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

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

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük 

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

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

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

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

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Személyes vonatkozások, család 

Jellemvonások.  

Barátságok, szerelem.  

Konfliktusok a családban és kezelésük.  

Szülő-gyerek kapcsolat. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Társadalmi problémák: bűnözés, droghasználat. 



 

 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások, problémák nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; idősebbek, nyugdíjasok; 

fogyatékkal élők, szegények és gazdagok. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.  

Város és vidék. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia-takarékosság, újrahasznosításuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, falum, városom; néhány híres olasz város. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti érték, változatos élővilág, az 

időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. A Természetvédelmi Világalap. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Célország irodalma, opera, színház. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid irodalmi művek olvasása, a popzene új szóbeli költészete. 

Informatika: internetes feladatok. 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés,különböző kultúrák. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Olasz és magyar híres feltalálók. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű fel-

fedezések, találmányok, tudósok (olasz, magyar és nemzetközi). 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése; internetes feladatok, blogok, saját Weboldalak. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások, reklám. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz; a bankkártya és használata. 

 

Fogalomkörök 



 

 

 

Cselekvés, 

történés, léte-

zés kifejezése 

   

 Periodo ipotetico  Se piove, non 

usciamo. 

Se piovasse, non 

usciremmo. 

Se fosse piovuto, 

non saremmo 

usciti. 

 Passív szerkezet  La casa é stata 

costruita da me. 

 Si passivante  In questo 

ristornate si 

mangia 

dell’ottimo 

pesce. 

 Idézés  Ha detto che non 

si sentiva bene. 

 Gerundio  sto parlando con 

te 

 Infinito presente, passato  svegliari, essersi 

svegliato 

 Participio presente, passato  parlante, parlato 

Térbeli viszo-

nyok 

Elöljáró szók:, 

helyhatározószók 

IN, A, SU, DA, IN, 

FRA…. QUI, QUA, LÌ, 

LÀ, DENTRO, SOTTO, 

SOPRA, FUORI, 

DAVANTI, DIETRO.... 

Frau noi c’é 

uno… 

Sotto la pioggia 

Minőségi vi-

szonyok 

Parole alterate  ponticello, 

mammina, 

libraccio… 

Modalitás    

 Congiuntivo imperfetto  Supponevo che 

il libro fosse in 

italiano. 

 Congiuntivo trapassato  Se il libro fosse 

stato in italiano, 

l’avrei capito 

facilmente. 

 Imperativo indiretto: positivo, 

negativo 

 Parli 

tranquillamente!, 

Non si sieda! 

Eset viszonyok Particella CI  Vado dalla 

nonna. Ci vado. 



 

 

 Particella NE  Parli della nuova 

scuola? No, ne 

parleró dopo. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 Kötőszók Sebbene, finché, 

nonostante che, voglio 

che, vorrei che, non 

penso che, credo che, 

suppongo che, direi che, 

spero che… 

 

Credo che Luigi 

rimanga a casa. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Határozatlan névmások OGNI, QUALCHE, 

ALCUNO, QUALSIASI, 

TUTTO, TANTO  

 

qualche giorno, 

alcuni amici 

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ buonasera!, 

buongiorno/buonasera, signore/a, professore/professoressa!; 

arrivederci/La, ciao, a presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci 

vediamo!, salve, benvenuto/a/i/e!, bentornato/a/i/e!, Vi do il 

benvenuto, ma guarda chi si vede!, è tanto tempo/una vita/un secolo 

che non ci vediamo!, che fortuna incontrarci!, 

Köszönet és arra reagá-

lás 

grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, sei un tesoro!, 

non so come ringraziarti/La!; prego!, non c’è di che!, di niente!, 

figurati! 

Bemutatkozás, bemuta-

tás  

ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta di presentarmi; 

mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio nome è Martina, 

piacere; mi permetti/e di presentarti/Le un caro amico, molto lieto, il 

piacere è mioIch heiße Martin. 

Megszólítás  senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per piacere!, signore/a!, 

signorina!, professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, 

nonno/a!, cameriere!, amici!, tesoro!, amore!, signore e signori!; 

prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, sì?, che/cosa c’è?, desidera?, cosa 

vuoi/vuole? 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai di bello?, tutto 

bene?, come stanno i tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo 

bene/giù!; non c’è male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene, 

così, così, niente di speciale, tutto bene, niente di particolare, le 

solite cose 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del male; non c’è di 

che, di niente, non ti preoccupare/non si preoccupi! non c’é 

problema!, non é un problema! 

Gratuláció, jókíván- congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon Natale!, Felice Anno 



 

 

ságok és arra reagálás Nuovo!, in bocca al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, 

complimenti, tante belle cose!, auguroni!; grazie, altrettanto!, grazie 

mille!, mille grazie!, anche a te/Lei! 

Személyes levélben 

megszólítás, elköszö-

nés 

a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte 

abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia, 

con affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, affettuosamente, 

tuo/a, distinti saluti, ossequi, con stima, Le porgo i miei più distinti 

saluti 

Együttérzés és arra 

reagálás 

ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente molto triste, mi 

dispiace; sei molto gentile, grazie! 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála ti sono grato/riconoscente, quanto ti sono grato/riconoscente!, sei un 

angelo! 

Sajnálkozás Mi dispiace per te /Lei! mi spiace, che disastro, sono 

dispiaciuto/disperato/a, quanto mi rincresce!, non mi dire!, non è 

possibile! 

Öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, sono davvero contento! 

Elégedettség, elégedet-

lenség 

sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, complimenti!, quanto sono 

felice!; non sono contento, mi dà fastidio, mi rompe le scatole, ne ho 

fin sopra i capelli, che barba!, che fastidio! 

Csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi dire! 

Remény spero di rivedert/La, spero tanto, magari!, fosse vero!, ho la speranza 

di 

Félelem ho paura di, che paura! 

Bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono triste/sconvolto/addolorato 

Bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà fastidio, uffa 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra 

reagálás 

secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne dici/e di?, cosa 

faresti nei miei panni?, sei d’accordo?; secondo me, secondo la mia 

opinione, fossi in te, sai cosa ti dico?, a mio avviso, per me, quanto a 

me, io penso che 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la colpa è mia, 

dovevo sapere, potevo pensare 

Egyetértés, egyet nem 

értés 

hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, bene/benissimo, va 

bene/benissimo, perfetto, ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; 

non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, 

pessima idea! ci mancherebbe altro!, per carità 

Érdeklődés, érdekte-

lenség 

che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che impressione ti ha fatto?; 

non m’interessa, non m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, 

non me ne frega niente 

Tetszés, nemtetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è un amore!, è una 

delizia!, ti sta bene, ti dona il verde, è la fine del mondo!; non mi 

piace, non mi va, che brutto!, che orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, 

è bruttó, non mi va, che vergogna!, sono mortificata, è una 

schifezza! 

Ellenvetés és vissza-

utasítása 

mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo, macché!, neanche per 

sogno!, non ci pensare nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci 



 

 

mancherebbe altro!, questo poi no, ti/Le ho detto di no 

Akarat, kívánság, ké-

pesség 

voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?ho/abbiamo deciso di; 

vorrei, mi piacerebbe, mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad 

aprire la porta, è in grado di; è necessario, bisogna, devi studiare di 

più; è possibile, posso venire anch’io, può darsi, c’è la possibilità; 

devo/i/e... 

Ígéret ti/Le prometto di, ti giuro, ti assicuro, ti garantisco 

Dicséret, kritika, szem-

rehányás 

bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei carino/a!, quanto sei/siete 

bravi/e! che coraggio!, sei un genio!, sei un tesoro/amore!; non sei 

proprio gentile, non è un gran ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, 

che barba! 

Érdeklődés, értékítélet, 

kívánság, preferencia, 

érdeklődési kör iránt 

che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti ha fatto?, avresti 

voglia di?, ti piacerebbe?, quale preferisci/ti piacerebbe di più?, 

gradiresti un amaro?, qual è il tuo hobby?, che cosa t’interessa?, di 

che cosa t’interessi? 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

questo è un libro, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, questa è Maria, è 

una ragazza dai capelli biondi 

Események leírása é successo due settimane fa durante l’intervallo a scuola 

Információkérés, in-

formációadás 

per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il bagno?, che ore 

sono?, come si dice in italiano?, che cosa vuol dire in ungherese?, 

come si arriva alla stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi 

è il medico di turno?, di dove sei?;mi chiamo Sandro, è a destra, 

sono le tre e mezza, in italiano si dice, in ungherese vuol dire, sono 

le tre e mezza, torno prima del pranzo, bisogna andare dritto, poi al 

primo semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, 

è il dottor Magnani, sono di Verona 

Igenlő vagy nemleges 

válasz 

sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro, perfetto, okay; no, 

nient’affatto, altrocché!, ci mancherebbe! 

Tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, non ne so 

nulla/niente, e chi lo sa 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, certamente, ci scommetto, sono 

più che sicuro; forse, non ne sono sicuro/a, può darsi, chissa!, chi lo 

sa, non credo, mah!, eventualmente; suppongo che; dubito, ho dei 

dubbi, non ne sono sicuro, sarà verò, sarò un ignorante 

Ismerés, nem ismerés  lo conosco, l’ho già visto da qualche parte, mi sembra di averlo già 

incontrato, mi risulta; non ne so niente, non l’ho mai visto, non so 

chi sia, non mi risulta 

Emlékezés, nem emlé-

kezés 

ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei bei ricordi, non lo 

scorderò mai, com’erano belli quei giorni!, se non mi sbaglio, se mi 

ricordo bene; ricordati di portare le chiavi!, non ti dimenticare del 

suo compleanno!, fammi ricordare l’ora!, non ti scordare 

l’appuntamento!, hai presente l’edicola all’angolo della strada?; non 

mi ricordo bene, non me ne ricordo, non mi viene in mente, l’ho 

dimenticato, me ne sono scordato, mi sfugge, è sulla punta della 

lingua 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il piacere di 

Tiltás, felszólítás non correre, non devi/e uscire, non esagerare!, non fare lo scemo!; 



 

 

corri!, esci! fa’ presto!, alzati!, vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, 

muoviti!, stai zitto!, calmati!, dammi retta!, mi raccomando! 

Segítségkérés és arra 

reagálás 

ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi una mano!, avrei 

bisogno di te; puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 

Javaslat és arra reagá-

lás 

ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una proposta, ti suggerisco 

di; volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, preferisco di no 

Meghívás és arra rea-

gálás 

vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo per cena, ti offro 

io la cena domani sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 

vuoi venire da noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, mi 

dispiace ma non posso, sarà per un’altra volta, neanche per sogno!, 

scherzi? 

Kínálás és arra reagálás prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, prendi/a un 

altro pezzettino/bicchierino!, prova, non fare complimenti!, ti posso 

offrire un aperitivo? 

Reklamálás avrei un problema, vorrei presentare un reclamo 

Tanácskérés és adás, 

ajánlattétel 

secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi?, cosa faresti/farebbe nei 

miei panni?, dovrei accettarlo?, tu/Lei lo faresti/farebbe?, dimmelo 

sinceramente!; ti direi/consiglierei di, faresti meglio, permettimi/mi 

permetta un consiglio, posso consigliarti qualcosa?, io nei tuoi panni 

non farei questo, se vuoi/vuole sentire la mia opinione/il mio parere, 

dovresti, ti direi di, ti suggerirei di, io nei tuoi panni, se fossi in te, 

non lo farei, sai che ti dico?, per me non dovresti, potresti/potrebbe, 

devi assolutamente, faresti/farebbe meglio non andarci 

Segítség felajánlása, 

elfogadása 

aiuto!, aiutami/mi aiuti!, vuoi/vuole/potresti/potrebbe darmi una 

mano?, mi dài/dà una mano?; volentieri, come no, va da sè, certo, ci 

penso io 

Ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di, ti/Le suggerirei di, che ne dici/e di?, sarebbe una 

soluzione, è un’offerta speciale; va bene, lo accetto, hai/ha ragione, 

ci rifletto un attimo, vedrò, preferisco di no, direi di no 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismét-

léskérés 

come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me lo puoi/può 

ripetere?, scusa/i, non ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 

Nem értés  scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito bene, non ci 

capisco niente/un tubo 

Betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G come Genova, ipsilon, U 

come Ugo, L come Livorno, A come Albano 

Felkérés lassúbb, han-

gosabb beszédre 

parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare più lento/forte 

Beszélgetési szándék 

jelzése, félbeszakítás, 

lezárás 

scusa ma..., posso dirti qualcosa?, scusa se ti interrompo, scusa, hai 

un minuto per me?, senti un po’ 

Megerősítés come no!, certo!, ovviamente!, senz’altro!, assolutamente! 

Körülírás, példa meg-

nevezése 

come devo dirti, in altri termini 

 



 

 

Olasz mint második idegen nyelv, ötosztályos képzés 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az 

alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. 

Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. 

Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és 

társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az 

idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a 

közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott 

szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), 

valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése 

szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és 

szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az 

élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit 

és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

 a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

 a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

 a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

 a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

 saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

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

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

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

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

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

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

forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 



 

 

szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás 

céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját 

kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat 

kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források 

használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus 

források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári 

értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt 

venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus 

szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) 

részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus használatát 

megtapasztalni. 

 

ÓRASZÁMOK 

 

A NAT lehetővé teszi az élő idegen nyelv magasabb szintű  oktatását is a helyi tantervben 

meghatárktozott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb óraszámban, hogy a 

tanulók igényeik szerint emelt szintű érettségi vizsgát is tehessenek. 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Évfolyam 9/Ny. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Óraszám 6 3 3 5 5 

 

NYELVI SZINTEK  

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi 

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

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER)
 
határoz 

meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak 

kontextust.  

Emelt óraszámú képzésnél a NAT által az egyes képzési szakaszokra meghatározott nyelvi 

szintek a következők: 

 

9/Ny. évfolyam, minimumszint 10. évfolyam, minimumszint 12. évfolyam, minimumszint 

A1 A2-B1 B1-B2 

 

9/Ny. évfolyam 

Feljesztési feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A 



 

 

tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anya-

nyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 

követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések meg-

értése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlések-

ből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vo-

natkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos be-

szédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése vilá-

gos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levo-

nása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelenté-

sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és 

animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, vic-

cek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi esz-

közökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módo-

sítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemu-

tatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, ér-

deklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 



 

 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelene-

tek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, mo-

tiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témák-

ról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalma-

zása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

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

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegek-

ben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 



 

 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lénye-

gének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egysze-

rű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szö-

vegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szö-

veg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcí-

mek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű kata-

lógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást ille-

tően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válasz-

adás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényköz-

lő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dal-

szöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

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

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, közpon-

tozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 



 

 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek. 

Kapcsolódási Pontok: 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.  

Kapcsolódási Pontok: 

Etika: társas kapcsolatok. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). Tájékozódás a 

városban. 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés, szórakozási lehetőségek. 

Időjárás. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása.  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Kapcsolódási Pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái.. 

Informatika: digitális tudásbázisok. 

A munka világa 

Foglalkozások, munkarend, munkahelyi viszonyok. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban (kávézási szokások), főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben. 

Kapcsolódási Pontok: 



 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészség,, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

E-mailezés, levelezés külföldre barátokkal (informális levél), telefonálás. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Kapcsolódási Pontok: 

Földrajz: időjárás; más népek kultúrái. 

Informatika: médiatudatosság. 

Testnevelés és sport. 

Ének-zene, klasszikus zene, pop- zene. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Turisztikai célpontok, a célország földrajza. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek, egyes meghatározó jellegű országok tu-

risztikai jellemzői. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások. 

Fogyasztás.  

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

 

Fogalomkörök  

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Presente indica-

tivo  

 (ESSERE, ESSERCI, STARE, 

ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, 

sta bene, è a Roma, mi chiamo 

Maria, è una bella ragazza 

(PIOVERE, NEVICARE) 

piove, nevica. 

(Cselekvést kifejező igék) 

vado al supermercato, chiamo il 

medico 

 

 

Passato prossimo  Sono stata da Giulio. Ho preso 

l‘autobus 

 

 

Futuro semplice 

 

Futuro anteriore  

 Saró a scuola. Andró in Italia. 

 

Appena sará arrivata la 

mamma, comincieremo a 

preparare da mangiare. 



 

 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  Avere Hai una penna? 

  Pronome possessivo Questa é la tua borsa. Sua mad-

re é italiana 

  Preposizione di Le pagine del libro 

Térbeli viszo-

nyok 

   

 Irányok, hely-

meghatározás  

IN, A, SU, DI, DA,  

TRA/FRA 

QUI, QUA, LÍ, LÁ,  

DENTRO, SOTTO, 

SOPRA, FUORI, 

DAVANTI, 

DIETRO, DI 

FRONTE A, IN 

MEZZO DI 

siamo a scuola, a destra, dentro 

c’è buio, tutti stanno fuori, la 

camicia è sopra 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Időhatározószók  ORA, ADESSO, 

DOMANI, OGGI, 

IERI, POI, DOPO, 

PRIMA, SEMPRE, 

ALLORA, ALLA 

FINE, ANCORA, 

APPENA, DOPO 

CHE, MENTRE, 

DURANTE  

domani andiamo in montagna, 

prima facciamo i compiti, non 

parlare durante la lezione! Carla 

si alza presto; sei ancora 

giovane; oggi è sabato, domani 

è domenica; ci vediamo dopo! 

Paolo parla sempre del suo 

lavoro, allora cominciamo! 

 

 

Időpont  In questo mese/anno, nel 1999,  

arrivo lunedì sera, in primavera 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 Számnevek MOLTO, POCO, 

ABBASTANZA, 

UNO, DUE, TRE. . . 

DIECI . . . VENTI. . . 

. CENTO, MILLE, 

DUEMILA, PRIMO, 

SECONDO... 

qui ci sono molte ragazze, 

abbiamo quattro lezioni, quanti 

anni hai? ho comprato due etti 

di prosciutto e due bottiglie di 

olio, mi sento abbastanza bene, 

uno, due,tre 

Minőségi viszo-

nyok 

Melléknevek GRANDE, ALTO, 

BELLO, CALDO, 

PICCOLO, 

BIANCO, NERO 

il giardino è grande, ho una 

camicia bianca, come è?, di che 

colore è? 

Modalitás 

 

 

 

Módbeli 

segédigék 

VOLERE, POTERE, 

DOVERE, SAPERE  

voglio uscire, posso venire 

anch’io?, devi capire, non sai 

guidare?, vorrei chiedere 



 

 

Esetviszonyok 

 

Névmások MI, TI, GLI, LE… 

piacere ige 

Mi piace leggere, mi piace il 

libro su Dante(:. . .):  

 

 Igei vonzatok partire per, 

cominciare a,  

chiedere a, avere 

voglia di, andare a 

fare, essere contento 

di, riuscire a … 

Parto per Italia, riesco a fare 

l’esercizio 

Logikai viszo-

nyok 

 

Kérdőszók 

 

CHI? CHE? CHE 

COSA? COME? 

QUANDO? 

QUANTO? 

QUALE? PERCHÉ? 

COME MAI?  

Come ti chiami? Quanti anni 

hai? Perché non mangi?  

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

E, O, MA, PERCHÉ  Ho un cane e un gatto. Non 

mangio l’insalata perché non mi 

piace 

 Névmások mutató névmások: 

QUESTO, 

QUELLO, személyes 

névmások: IO, 

TU…. 

 

 Tagadás  No, non 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ 

buonasera!, buongiorno/buonasera, signore/a, 

professore/professoressa!; arrivederci/La, ciao, a 

presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci vediamo!, 

salve, benvenuto/a/i/e!, bentornato/a/i/e!, Vi do il 

benvenuto, ma guarda chi si vede!, è tanto 

tempo/una vita/un secolo che non ci vediamo!, che 

fortuna incontrarci! 

Pronto, Pronto, con chi parlo, scusi?, Pronto, parlo 

con Claudia?, Pronto, posso parlare con Maurizio? 

Köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille! 

prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! Certo, 

nessun problema! 

Bemutatkozás  mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 

nome è Martina, Se permette, mi presento, piacere, 

molto lieto, piacere 

Megszólítás  senti!, scusa!, scusi!, Marina/Giorgio!, per favore!, 

per piacere!, signore/a!, signorina!, 

professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, 

nonno/a!, amici!, signore e signori!; prego!, sì?, 

che/cosa c’è?, cosa vuoi/vuole?, 



 

 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

ome stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai 

di bello?, tutto bene?, come stanno i tuoi?, come 

vanno le tue cose?, non c’è male, bene, grazie, e 

tu/Lei?, abbastanza bene, così, così, niente di 

speciale, niente di che,  tutto bene, le solite cose 

Bocsánatkérés és arra reagálás scusami/mi scusi!, mi dispiace, non c’é problema; 

non c’è di che, di niente, non ti preoccupare! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, buon 

viaggio!, buon appetito!, complimenti; grazie mille!, 

mille grazie!, anche a te/Lei! 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Caro padre/papà!, Cara madre/mamma!, Cari 

genitori!, Caro Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!, 

Mio/a caro/a!, Carissimo/a/i/e!, Cari amici/Signori!, 

Caro Professore!, Caro signor Belli! a presto!, baci, 

tanti/tantissimi baci, ti saluto, distinti saluti 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás secondo te, che ne dici/e di? sei d’accordo? ti piace?; 

secondo me, per me, io penso che 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

hai/ha ragione 

Egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 

bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, ottimo, 

ottima idea! é vero! é giusto!, mi hai/ha convinto; 

non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 

bene, non é giusto!, non é vero! é falso! 

Tetszés, nemtetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico! non 

mi piace, non mi va, che brutto!, che orrore! é 

terribile! fa schifo! 

Akarat, kívánság, képesség voglio/vogliamo, vogliamo andare al 

cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe, 

mi dai un panino?; è capace di, non riesco ad aprire 

la porta, devi studiare di più; è possibile, posso 

venire anch’io,  c’è la possibilità; devo/i/e... 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

questo è un libro, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, 

questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

Információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il 

bagno?, che ore sono?, come si dice in italiano?, che 

cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva alla 

stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il 

medico?, di dove sei?; mi chiamo Sandro, è a destra, 

sono le tre e mezza, in italiano si dice, in ungherese 

vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima del 

pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo semaforo 

girare a sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, 

è il dottor Magnani, sono di Verona 

Igenlő vagy nemleges válasz sì, certo, come no, chiaro, perfetto; no, neanche, mai 

Tudás, nem tudás lo so, non so 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 



 

 

Kérés per favore/piacere 

Javaslat és arra reagálás ho un’idea; volentieri!, va bene/benissimo!, non 

posso, preferisco di no 

Meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, ti aspettiamo per cena, ti offro io 

la cena domani sera, ti va di andare insieme al 

cinema stasera?, vuoi venire da noi per il 

finesettimana?; volentieri!, con piacere!, mi dispiace 

ma non posso 

Kínálás és arra reagálás prego!, vuoi/vuole provare anche questo?, prendi un 

alttro bicchiere! Ti posso offrire un caffé? Grazie! 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Suca/i come? Puoi ripetere? 

Nem értés  Non capisco. Non ho capito. 

Betűzés kérése, betűzés Come si scrive da lettera a lettera? 

 

9. évfolyam 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 9. 

évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról 

idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A 

különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök 

táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési 

területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása 

során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv 

kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a szakmai 

pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. 

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az 

első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek. A tanuló 

már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult 

idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes követni az eleinte nonverbális 

eszközökkel is támogatott célnyelvi óraveze-

tést, megérti a rövid, egyszerű tanári utasításo-

kat; 



 

 

megérti az ismerős témákhoz kapcsolódó egy-

szerű közléseket és kérdéseket; 

képes az egyszerű, konkrét, mindennapi hely-

zetekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető 

fordulatokat kiszűrni. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vo-

natkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése jól érthető 

beszédkörnyezetben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levo-

nása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben az ismeretlen elemek jelen-

tésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó in-

formációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (pl. képek, képsorok, tárgyak, test-

beszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszé-

dek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid 

részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az 

első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes egyszerű nyelvi eszközökkel, 

bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel 

támogatva kifejezni beszédszándékát; 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz 

fel, és egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre; 

képes nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi 

panelekkel kommunikálni; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A tanulóhoz intézett gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módo-

sítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (pl. bemutatkozás, bemutatás, 

valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés 



 

 

mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének korlátozott mértékű al-

kalmazása, szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötősza-

vakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid társalgás, rövid 

tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán 

illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az 

első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes saját magához és közvetlen 

környezetéhez kötődő, ismert témákról egysze-

rű, begyakorolt fordulatokkal röviden megnyi-

latkozni; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja 

be;  

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához 

közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

szóbeli bemutatása. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalma-

zása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témaki-

fejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos be-

mutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 



 

 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az 

első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motivá-

ció.  

A tanuló jártas a különböző szövegfajták olva-

sásában anyanyelvén és az első idegen nyel-

ven. 

 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, 

szavakat és mondatokat egyszerű szövegek-

ben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útle-

írások fő gondolatait, az ismerős szavak, eset-

leg képek segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, 

egyszerű autentikus szöveg lényegét, kiszűr a 

szövegből néhány alapvető információt. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szö-

vegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szö-

veg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, reklámok, 

plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, 

szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, 

egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az 

első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik 

ismerete.  

Az írást illetően esetleg már kialakult attitű-

dök. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes ismert témákról rövid, egysze-

rű mondatokat írni; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egysze-

rű kérdésekre válaszol;  



 

 

tud minta alapján néhány közismert műfajban 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (pl. 

hol lakik és mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (pl. számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(pl. internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (pl. címzés, a kommu-

nikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

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

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internetes 

profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dal-

szövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt eredményei az A1 

fejlesztési ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért isme-

rős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a sze-

mélyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal kommunikálni, személyes adatokra 

vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket megválaszol-

ni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kö-

tődő, ismert témákról röviden, önállóan beszélni egy-

szerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat és az egyszerű 

szövegek egyszerű mondatait. Megérti az egyszerű 

leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az is-

merős szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egy-

szerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, 

ismert témákról. 

 

Tartalmi követelmények 



 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye.  

Személyes tervek.  

Családi kapcsolatok, családtagok életének fontos állomásai. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése. 

Baráti kör, közös programok. 

Kapcsolat generációk között. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás, női és férfi szerepek.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. 

Útbaigazítás. 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én városom. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása.  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Iskolai hagyományok. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudás. 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás, háztartási munkák 

Vásárlás, divat. 

Ételek, hozzávalók, ételek a célországban. 



 

 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészség,, egészséges ételek. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. 

Olvasás, újság, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.  

Útbaigazítás. 

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. 

Jegyvásárlás. 

Turisztikai célpontok. 

 Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek.  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek. 

Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok: 

Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Visszaható igék  Mi sveglio la mattina, mi sono 

lavata 

 Imperfetto 

 

 Da bambino giocavo a calcio 

 Trapassato pros-

simo 

 Appena avevi finito i compiti 

sei andato dai amici 

 Általános alany si névmás si va a fare spese ogni secondo 

giorno 

Birtoklás kifeje-

zése 

   



 

 

  AVERE, DI elöljáró-

szó, birtokos név-

mások: MIO, TUO... 

ho due fratelli, le pagine del 

libro, questo è il mio ragazzo, il 

piacere è mio 

 

Térbeli viszo-

nyok 

   

 Elöljárószók IN, A, SU, DI, DA, 

PER, TRA/FRA 

per strada, in macchina 

 Helyhatározószók QUI, QUA,  

DENTRO, SOTTO, 

SOPRA, FUORI, 

DAVANTI, 

DIETRO 

siamo a scuola, a destra, dentro 

c’è buio, tutti stanno fuori, la 

camicia è sopra 

Időbeli viszo-

nyok 

Időhatározószók ORA, ADESSO, 

DOMANI, OGGI, 

POI, DOPO, IERI, 

PRIMA, SEMPRE, 

ALLORA, ALLA 

FINE, GIA’, 

ANCORA, 

DURANTE, 

MENTRE, 

APPENA, NON 

APPENA, DOPO 

CHE, QUANDO... 

Mentre andavo al cinema, 

parlavo con mia madre al 

telefono. Parlerei con i miei 

amici. Non appena era 

comiciata la lezione, Giovanni é 

arrivato. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 Számnevek UNO, DUE, TRE. . . 

DIECI . . . VENTI. . . 

. CENTO, MILLE, 

DUEMILA, PRIMO, 

SECONDO, 

TERZO... 

abbiamo quattro lezioni 

 Sorszámok erst, viert (számnevek:,) qui ci sono molte 

ragazze, , quanti anni hai?  

 Határozatlan 

mennyiség 

MOLTO, POCO, 

ABBASTANZA, 

NIENTE 

mi sento abbastanza bene, non 

ci capisco niente, ho comprato 

due etti di prosciutto e due 

bottiglie di olio, 

 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Melléknevek GRANDE, ALTO, 

BELLO, CALDO, 

PICCOLO, 

BIANCO, NERO, 

ecc. 

il giardino è grande, ho una 

camicia bianca, come è?, di che 

colore è?, mi fa male 

 

Modalitás    



 

 

 Imperativo 

diretto: positivo, 

negativo 

 Chiamate un tassi! Non andare 

a piedi! 

Esetviszonyok    

 Pronomi riflessivi MI, TI, SI… Mi sveglio la mattina 

 Pronomi diretti MI, TI, LO, LA… Prendi il caffé? Sí, lo prendo. 

 Pronomi indiretti MI, TI, GLI, LE. Mi piacciono le tue scarpe 

 Particella NE  Ne prendo due etti 

 Particella C I  Vai a Roma? Sí, ci vado spesso. 

 Igei vonzatok  cominciare a, decidere di, 

chiedere a, essere contento di, 

mi piace, vestire di nero 

Logikai viszo-

nyok 

   

 Alá- és melléren-

delő mondatok 

 Prima finisco di mangiare, poi 

gioco. 

Ho potuto uscire, perché avevo 

finito i compiti. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók  

 

E, O, MA, PERCHÉ, 

SIA-SIA, NÉ-NÉ, 

CHE…ECC 

Mi piace sia la pizza, sia la 

focaccia. 

 Kérdőszók CHI?, CHE COSA?, 

COME? QUANDO?, 

PERCHÉ, QUANTO 

Perché suonavi il pianoforte? 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ 

buonasera!, buongiorno/buonasera, signore/a, 

professore/professoressa!; arrivederci/La, ciao, a 

presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci 

vediamo!, salve, benvenuto/a/i/e!, bentornato/a/i/e!, 

Vi do il benvenuto, ma guarda chi si vede!, è tanto 

tempo/una vita/un secolo che non ci vediamo!, che 

fortuna incontrarci!, 

Köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, 

sei un tesoro!, non so come ringraziarti/La!; prego!, 

non c’è di che!, di niente!, figurati! 

Bemutatkozás, bemutatás  ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta 

di presentarmi; mi chiamo Alessandro Beri, sono 

Giulia, il mio nome è Martina, piacere; mi permetti/e 

di presentarti/Le un caro amico, molto lieto, il 

piacere è mioIch heiße Martin. 

Megszólítás  senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per 

piacere!, signore/a!, signorina!, 



 

 

professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, 

nonno/a!, cameriere!, amici!, tesoro!, amore!, 

signore e signori!; prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, 

sì?, che/cosa c’è?, desidera?, cosa vuoi/vuole? 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai 

di bello?, tutto bene?, come stanno i tuoi?, come 

vanno le tue cose?, ti/La vedo bene/giù!; non c’è 

male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene, così, 

così, niente di speciale, tutto bene, niente di 

particolare, le solite cose 

Bocsánatkérés és arra reagálás scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del 

male; non c’è di che, di niente, non ti 

preoccupare/non si preoccupi! non c’é problema!, 

non é un problema! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon 

Natale!, Felice Anno Nuovo!, in bocca al lupo!, 

buon viaggio!, buon appetito!, complimenti, tante 

belle cose!, auguroni!; grazie mille!, mille grazie!, 

anche a te/Lei! 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, 

Cari genitori!, Caro Mario!, Caro/a 

Giulio/Andreina!, Mio/a caro/a!, Carissimo/a/i/e!, 

Cari amici/Signori!, Caro Professore!, 

Egregio/Gentile Signore/Professore/Signor 

Direttore!, Caro signor Belli! 

a presto!, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte 

abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, 

con tanta amicizia, con affetto, con tanto affetto, con 

amore, ti saluto, distinti saluti 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne 

dici/e di?, sei d’accordo?; secondo me, secondo la 

mia opinione, sai cosa ti dico?, per me, io penso che 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la 

colpa è mia, dovevo sapere, potevo pensare 

Egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 

bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, ottimo, 

ottima idea!, mi hai/ha convinto; non hai/ha ragione, 

non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, 

pessima idea!  

Tetszés, nemtetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è 

un amore! ti sta bene, è la fine del mondo!; non mi 

piace, non mi va, che brutto!, che orrore!, é 

terribile!, mi fa schifo, mi fa orrore, è brutto, non mi 

va, che vergogna!, è una schifezza! 

Akarat, kívánság, képesség voglio/vogliamo, vogliamo andare al 

cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe, 

mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad aprire 

la porta, è in grado di; è necessario, bisogna, devi 



 

 

studiare di più; è possibile, posso venire anch’io, 

può darsi, c’è la possibilità; devo/i/e... 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

questo è un libro, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, 

questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

Információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il 

bagno?, che ore sono?, come si dice in italiano?, che 

cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva alla 

stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il 

medico di turno?, di dove sei?;mi chiamo Sandro, è 

a destra, sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 

ungherese vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima 

del pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo 

semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo 

alla strada, è il dottor Magnani, sono di Verona 

Igenlő vagy nemleges válasz sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro, 

perfetto, okay; no, nient’affatto, altrocché!, ci 

mancherebbe! 

Tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, 

non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il 

piacere di 

Javaslat és arra reagálás ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una 

proposta, ti suggerisco di; volentieri!, va 

bene/benissimo!, non posso, preferisco di no 

Meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo 

per cena, ti offro io la cena domani sera, ti va di 

andare insieme al cinema stasera?, vuoi venire da 

noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, 

mi dispiace ma non posso, sarà per un’altra volta, 

neanche per sogno!, scherzi? 

Kínálás és arra reagálás prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche 

questo?, prendi/a un altro pezzettino/bicchierino!, 

prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 

aperitivo? 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me 

lo puoi/può ripetere?, scusa/i, non ho capito bene, 

vuoi/vuole ripetere? 

Nem értés  scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito 

bene, non ci capisco niente 

Betűzés kérése, betűzés Come si scrive? 

 



 

 

10. évfolyam 

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

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

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

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat 

és alapvető fordulatokat, amelyek a személyé-

re, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggya-

koribb fordulatokat, ha közvetlen, személyes 

dolgokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilat-

kozások, szóbeli közlések lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő 

alapvető stratégiát alkalmaz.  

 

 

A fejlesztés tartalma  

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

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

mélyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető infor-

mációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés haszná-

lata esetén. 

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

A tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megérté-

se. 

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

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



 

 

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támo-

gatására. 

 

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

közlemények, párbeszédek a médiából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, kisfil-

mek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal kommunikál.  

Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel és válaszol meg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés-

re, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma  
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szál-

lás, étkezés, vásárlás, bank). 

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

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

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

iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolítá-

sához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok, társasjá-

tékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós és 

informális párbeszédek. 



 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét 

egyszerű fordulatokkal és mondatokkal. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal röviden, összefüggően 

beszél saját magáról és közvetlen környezeté-

ről;  

képes megértetni magát a szintnek megfelelő 

témakörökben; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához 

közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témaki-

fejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos előadás vagy 

prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, 

üzenetek, útleírások fő gondolatait. 

Alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben.  

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a 

hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megér-

tésében. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben 

fontos információkat, egyszerű, ismerős témák-

ról írt autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, ki-

szűrni a fontos információkat egyszerű magán-

levelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

leíró szövegekből. 

A fejlesztés tartalma  
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 



 

 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

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

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

kapcsolatokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

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

nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetrendek, 

egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus 

magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, 

egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közis-

mert műfajban nagyon egyszerű és rövid, tény-

közlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a 

közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja 

egyszerű interakciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolata-

it egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban írásban kifejezni; 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és 

rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, 

ismert témákról. 

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

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

fórumon, blogban). 

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

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

elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 



 

 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, 

képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 

internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszö-

vegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Ember és társadalom  

A tanuló személye.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Történelem, célország történelme. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Történelem: európai történelem. 

Környezetünk 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör, együttes programok, „bulik”. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; nyugdíjasok. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A fejlesztés várt ered-

ményei az A2 fejlesztési 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget 

és néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

képes gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozá-

sára egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordula-

tok, alapvető szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalál informáci-

ókat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, 

őt érintő témákról minta alapján. 



 

 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. Iskola a célországban. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a  tanu-

lás technikái, élethosszig tartó tanulás; az adott iskola története. 

Etika: kapcsolatok az iskolában. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Életünk és a stressz. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. 

Kapcsolódási Pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Agriturismo. 

Turisztikai célpontok. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság,. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek, egyes meghatározó jellegű országok tu-

risztikai jellemzői. 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban.  

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Folyószámla. Fogyasztás, reklámok. 

Kapcsolódási Pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

 

Fogalomkörök 

 



 

 

Cselekvés, 

történés, léte-

zés kifejezése 

   

 Passato remoto   Ci fu un grande incendio 

nel medioevo. 

 Trapassato remoto  Prima dell’incedio ci 

furono stati alcuni edifici. 

 Stare+gerundio  Sto per uscire 

 Gerundio  Sto uscendo 

Minőségi vi-

szonyok 

Összehasonlítás COSÍ-COME, 

TANTO-QUANTO 

 

DI-CHE 

 

PIÚ-MENO 

É cosí bello come 

simpatico 

 

A Mario piace piú sciare 

che nuotare., La macchian 

é piú bella che comoda., 

Sei meno alta di me 

 Melléknevek fokozása grado comparativo 

 

 

superlativo relativo 

 

 

superlativo assoluto 

é un maggior problema, é 

un problema piú grande 

 

É il miglior vino del 

ristorante 

 

é un’ottima idea 

Modalitás    

 Condizionale semplice  Comprerei una nuova mac-

china 

 Condizionale composto  Avrei comprato la 

macchina, ma non avevo i 

soldi. 

Logikai vi-

szonyok 

   

 Alá- és mellérendelő 

mondatok 

 Prima finii di mangiare, poi 

giocai. 

Uscí, perché ebbe finito i 

compiti. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Kötőszók E, O, MA, 

PERCHÉ, SIA-

SIA, NÉ-NÉ, 

CHE…ECC 

Mi piace sia la pizza, sia la 

focaccia. 

 Összetett névmások glielo, ce ne, te 

ne… 

Hai dato la foto a Carla? Sí, 

gliel’ho data. 

 Relatív névmások CHE, CUI, 

QUALE 

La casa in cui vivo, la 

ragazza che amo, Luigi il 

quale amico é simpatico 

 

Kommunikációs eszközök 



 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ 

buonasera!, buongiorno/buonasera, signore/a, 

professore/professoressa!; arrivederci/La, ciao, a 

presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci 

vediamo!, salve, benvenuto/a/i/e!, bentornato/a/i/e!, 

Vi do il benvenuto, ma guarda chi si vede!, è tanto 

tempo/una vita/un secolo che non ci vediamo!, che 

fortuna incontrarci!, 

Köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, 

sei un tesoro!, non so come ringraziarti/La!; prego!, 

non c’è di che!, di niente!, figurati! 

Bemutatkozás, bemutatás  ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta 

di presentarmi; mi chiamo Alessandro Beri, sono 

Giulia, il mio nome è Martina, piacere; mi permetti/e 

di presentarti/Le un caro amico, molto lieto, il 

piacere è mioIch heiße Martin. 

Megszólítás  senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per 

piacere!, signore/a!, signorina!, 

professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, 

nonno/a!, cameriere!, amici!, tesoro!, amore!, 

signore e signori!; prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, 

sì?, che/cosa c’è?, desidera?, cosa vuoi/vuole? 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai 

di bello?, tutto bene?, come stanno i tuoi?, come 

vanno le tue cose?, ti/La vedo bene/giù!; non c’è 

male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene, così, 

così, niente di speciale, tutto bene, niente di 

particolare, le solite cose 

Bocsánatkérés és arra reagálás scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del 

male; non c’è di che, di niente, non ti 

preoccupare/non si preoccupi! non c’é problema!, 

non é un problema! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon 

Natale!, Felice Anno Nuovo!, in bocca al lupo!, 

buon viaggio!, buon appetito!, complimenti, tante 

belle cose!, auguroni!; grazie mille!, mille grazie!, 

anche a te/Lei! 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, 

Cari genitori!, Caro Mario!, Caro/a 

Giulio/Andreina!, Mio/a caro/a!, Carissimo/a/i/e!, 

Cari amici/Signori!, Caro Professore!, 

Egregio/Gentile Signore/Professore/Signor 

Direttore!, Caro signor Belli! 

a presto!, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte 

abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, 

con tanta amicizia, con affetto, con tanto affetto, con 

amore, ti saluto, distinti saluti 



 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne 

dici/e di?, sei d’accordo?; secondo me, secondo la 

mia opinione, sai cosa ti dico?, per me, io penso che 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la 

colpa è mia, dovevo sapere, potevo pensare 

Egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 

bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, ottimo, 

ottima idea!, mi hai/ha convinto; non hai/ha ragione, 

non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, 

pessima idea!  

Tetszés, nemtetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è 

un amore! ti sta bene, è la fine del mondo!; non mi 

piace, non mi va, che brutto!, che orrore!, é 

terribile!, mi fa schifo, mi fa orrore, è brutto, non mi 

va, che vergogna!, è una schifezza! 

Akarat, kívánság, képesség voglio/vogliamo, vogliamo andare al 

cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe, 

mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad aprire 

la porta, è in grado di; è necessario, bisogna, devi 

studiare di più; è possibile, posso venire anch’io, 

può darsi, c’è la possibilità; devo/i/e... 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

questo è un libro, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, 

questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

Információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il 

bagno?, che ore sono?, come si dice in italiano?, che 

cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva alla 

stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il 

medico di turno?, di dove sei?;mi chiamo Sandro, è 

a destra, sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 

ungherese vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima 

del pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo 

semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo 

alla strada, è il dottor Magnani, sono di Verona 

Igenlő vagy nemleges válasz sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro, 

perfetto, okay; no, nient’affatto, altrocché!, ci 

mancherebbe! 

Tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, 

non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il 

piacere di 

Javaslat és arra reagálás ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una 

proposta, ti suggerisco di; volentieri!, va 

bene/benissimo!, non posso, preferisco di no 

Meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo 

per cena, ti offro io la cena domani sera, ti va di 

andare insieme al cinema stasera?, vuoi venire da 



 

 

noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, 

mi dispiace ma non posso, sarà per un’altra volta, 

neanche per sogno!, scherzi? 

Kínálás és arra reagálás prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche 

questo?, prendi/a un altro pezzettino/bicchierino!, 

prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 

aperitivo? 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me 

lo puoi/può ripetere?, scusa/i, non ho capito bene, 

vuoi/vuole ripetere? 

Nem értés  scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito 

bene, non ci capisco niente 

Betűzés kérése, betűzés Come si scrive? 

 

11. évfolyam 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden 

egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek 

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

ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra képesek. 

A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok 

segítenek eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a 

NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 

nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás 

tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 

további tanulmányaik vagy munkájuk során egész életükön át. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulato-

kat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegé-

nek megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazá-

sa.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 



 

 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető infor-

mációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés haszná-

lata esetén. 

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

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének 

megértése. 

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

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

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támo-

gatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, ripor-

tok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-

fordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó 

kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő felada-

tokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megér-

tesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

A fejlesztés tartalma 

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

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szer-

vezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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



 

 

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

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolítá-

sához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.  

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, informá-

ciócsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatok-

kal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszéd-

fordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkal-

mazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös pla-

kát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szö-

vegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egy-

szerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 



 

 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasá-

sa. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

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

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyo-

mányos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, isme-

retterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal ösz-

szekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbe-

széd). 

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

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például inter-

netes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, 

vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 



 

 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.  

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, közpon-

tozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslap-

ok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy inter-

nes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, 

leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és né-

hány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megvá-

laszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gon-

dolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érin-

tő témákról minta alapján. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Ember és társadalom  

Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és kezelésük.  

Szülő-gyerek kapcsolat. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet; az 

idősek tisztelete, a régi értékek megbecsülése. 

Történelem: családok egykor és most. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; idősebbek, nyugdíjasok; 

fogyatékkal élők, szegények és gazdagok. 

Környezetünk 

Város és vidék. 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 



 

 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság. 

Agriturizmus. 

Kapcsolódási pontok: 

 Technika, életvitel: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, energiatakarékosság, 

újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: védett természeti érték. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Sport, sportágak a célországban. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, balesetek megelőzése, egészséges éte-

lek; olasz receptek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Informatika: internetes feladatok. 

Testnevelés és sport: a különböző sportágak, ill., példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

Ének-zene: klasszikus zene. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, különböző kultúrák. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Olasz és magyar híres feltalálók. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű fel-

fedezések, találmányok, tudósok (olasz, magyar és nemzetközi). 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése; internetes feladatok, blogok, saját Weboldalak. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások, reklám. 



 

 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz; a bankkártya és használata. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, 

történés, léte-

zés kifejezése 

   

 Periodo ipotetico  Se piove, non 

usciamo. 

Se piovasse, non 

usciremmo. 

Se fosse piovuto, 

non saremmo 

usciti. 

Térbeli viszo-

nyok 

Elöljáró szók:, 

helyhatározószók 

IN, A, SU, DA, IN, 

FRA…. QUI, QUA, LÌ, 

LÀ, DENTRO, SOTTO, 

SOPRA, FUORI, 

DAVANTI, DIETRO.... 

Frau noi c’é 

uno… 

Sotto la pioggia 

Modalitás    

 

 

Congiuntivo presente  Suppongo che il 

libro sia in 

italiano. 

 Congiuntivo passato  Suppongo che il 

libro sia scritto 

in italiano. 

 Congiuntivo imperfetto  Supponevo che 

il libro fosse in 

italiano. 

 Congiuntivo trapassato  Se il libro fosse 

stato in italiano, 

l’avrei capito 

facilmente. 

 Imperativo indiretto: positivo, 

negativo 

 Parli 

tranquillamente!, 

Non si sieda! 

Eset viszonyok Particella CI  Vado dalla 

nonna. Ci vado. 

 Particella NE  Parli della nuova 

scuola? No, ne 

parleró dopo. 

Logikai viszo-

nyok 

   



 

 

 Kötőszók Sebbene, finché, 

nonostante che, voglio 

che, vorrei che, non 

penso che, credo che, 

suppongo che, direi che, 

spero che… 

Credo che Luigi 

rimanga a casa. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Határozatlan névmások OGNI, QUALCHE, 

ALCUNO, QUALSIASI, 

TUTTO, TANTO 

qualche giorno, 

alcuni amici 

 

 

Kommunikációs eszközök 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ 

buonasera!, buongiorno/buonasera, signore/a, 

professore/professoressa!; arrivederci/La, ciao, a 

presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci 

vediamo!, salve, benvenuto/a/i/e!, bentornato/a/i/e!, 

Vi do il benvenuto, ma guarda chi si vede!, è tanto 

tempo/una vita/un secolo che non ci vediamo!, che 

fortuna incontrarci!, 

Köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, 

sei un tesoro!, non so come ringraziarti/La!; prego!, 

non c’è di che!, di niente!, figurati! 

Bemutatkozás, bemutatás  ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta 

di presentarmi; mi chiamo Alessandro Beri, sono 

Giulia, il mio nome è Martina, piacere; mi permetti/e 

di presentarti/Le un caro amico, molto lieto, il 

piacere è mioIch heiße Martin. 

Megszólítás  senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per 

piacere!, signore/a!, signorina!, 

professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, 

nonno/a!, cameriere!, amici!, tesoro!, amore!, 

signore e signori!; prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, 

sì?, che/cosa c’è?, desidera?, cosa vuoi/vuole? 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai 

di bello?, tutto bene?, come stanno i tuoi?, come 

vanno le tue cose?, ti/La vedo bene/giù!; non c’è 

male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene, così, 

così, niente di speciale, tutto bene, niente di 

particolare, le solite cose 

Bocsánatkérés és arra reagálás scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del 

male; non c’è di che, di niente, non ti 

preoccupare/non si preoccupi! non c’é problema!, 

non é un problema! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon 

Natale!, Felice Anno Nuovo!, in bocca al lupo!, 

buon viaggio!, buon appetito!, complimenti, tante 



 

 

belle cose!, auguroni!; grazie, altrettanto!, grazie 

mille!, mille grazie!, anche a te/Lei! 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, un 

abbraccio, un forte abbraccio, bacione, tanti cari 

saluti, con amicizia, con tanta amicizia, con affetto, 

con tanto affetto, con amore, ti saluto, 

affettuosamente, tuo/a, distinti saluti, ossequi, con 

stima, Le porgo i miei più distinti saluti 

Együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 

molto triste, mi dispiace; sei molto gentile, grazie! 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála ti sono grato/riconoscente, quanto ti sono 

grato/riconoscente!, sei un angelo! 

Sajnálkozás Mi dispiace per te /Lei! mi spiace, che disastro, 

sono dispiaciuto/disperato/a, quanto mi rincresce!, 

non mi dire!, non è possibile! 

Öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, sono 

davvero contento! 

Elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 

complimenti!, quanto sono felice!; non sono 

contento, mi dà fastidio, mi rompe le scatole, ne ho 

fin sopra i capelli, che barba!, che fastidio! 

Csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi dire! 

Remény spero di rivedert/La, spero tanto, magari!, fosse 

vero!, ho la speranza di 

Félelem ho paura di, che paura! 

Bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 

triste/sconvolto/addolorato 

Bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 

fastidio, uffa 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne 

dici/e di?, cosa faresti nei miei panni?, sei 

d’accordo?; secondo me, secondo la mia opinione, 

fossi in te, sai cosa ti dico?, a mio avviso, per me, 

quanto a me, io penso che 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la 

colpa è mia, dovevo sapere, potevo pensare 

Egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 

bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, ottimo, 

ottima idea!, mi hai/ha convinto; non hai/ha ragione, 

non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, 

pessima idea! ci mancherebbe altro!, per carità 

Érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 

impressione ti ha fatto?; non m’interessa, non 

m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non me 

ne frega niente 

Tetszés, nemtetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è 



 

 

un amore!, è una delizia!, ti sta bene, ti dona il 

verde, è la fine del mondo!; non mi piace, non mi va, 

che brutto!, che orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è 

bruttó, non mi va, che vergogna!, sono mortificata, è 

una schifezza! 

Ellenvetés és visszautasítása mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo, 

macché!, neanche per sogno!, non ci pensare 

nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci mancherebbe 

altro!, questo poi no, ti/Le ho detto di no 

Akarat, kívánság, képesség voglio/vogliamo, vogliamo andare al 

cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe, 

mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad aprire 

la porta, è in grado di; è necessario, bisogna, devi 

studiare di più; è possibile, posso venire anch’io, 

può darsi, c’è la possibilità; devo/i/e... 

Ígéret ti/Le prometto di, ti giuro, ti assicuro, ti garantisco 

Dicséret, kritika, szemrehányás bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei carino/a!, 

quanto sei/siete bravi/e! che coraggio!, sei un genio!, 

sei un tesoro/amore!; non sei proprio gentile, non è 

un gran ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 

barba! 

Érdeklődés, értékítélet, kívánság, prefe-

rencia, érdeklődési kör iránt 

che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti ha 

fatto?, avresti voglia di?, ti piacerebbe?, quale 

preferisci/ti piacerebbe di più?, gradiresti un amaro?, 

qual è il tuo hobby?, che cosa t’interessa?, di che 

cosa t’interessi? 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

questo è un libro, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, 

questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

Események leírása é successo due settimane fa durante l’intervallo a 

scuola 

Információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il 

bagno?, che ore sono?, come si dice in italiano?, che 

cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva alla 

stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il 

medico di turno?, di dove sei?;mi chiamo Sandro, è 

a destra, sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 

ungherese vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima 

del pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo 

semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo 

alla strada, è il dottor Magnani, sono di Verona 

Igenlő vagy nemleges válasz sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro, 

perfetto, okay; no, nient’affatto, altrocché!, ci 

mancherebbe! 

Tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, 

non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

Bizonyosság, bizonytalanság certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, certamente, ci 

scommetto, sono più che sicuro; forse, non ne sono 

sicuro/a, può darsi, chissa!, chi lo sa, non credo, 



 

 

mah!, eventualmente; suppongo che; dubito, ho dei 

dubbi, non ne sono sicuro, sarà verò, sarò un 

ignorante 

Ismerés, nem ismerés  lo conosco, l’ho già visto da qualche parte, mi 

sembra di averlo già incontrato, mi risulta; non ne so 

niente, non l’ho mai visto, non so chi sia, non mi 

risulta 

Emlékezés, nem emlékezés ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei bei 

ricordi, non lo scorderò mai, com’erano belli quei 

giorni!, se non mi sbaglio, se mi ricordo bene; 

ricordati di portare le chiavi!, non ti dimenticare del 

suo compleanno!, fammi ricordare l’ora!, non ti 

scordare l’appuntamento!, hai presente l’edicola 

all’angolo della strada?; non mi ricordo bene, non 

me ne ricordo, non mi viene in mente, l’ho 

dimenticato, me ne sono scordato, mi sfugge, è sulla 

punta della lingua 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il 

piacere di 

Tiltás, felszólítás non correre, non devi/e uscire, non esagerare!, non 

fare lo scemo!; corri!, esci! fa’ presto!, alzati!, 

vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!, stai 

zitto!, calmati!, dammi retta!, mi raccomando! 

Segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi una 

mano!, avrei bisogno di te; puoi contare su di me, 

dimmi tutto, volentieri 

Javaslat és arra reagálás ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una 

proposta, ti suggerisco di; volentieri!, va 

bene/benissimo!, non posso, preferisco di no 

Meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo 

per cena, ti offro io la cena domani sera, ti va di 

andare insieme al cinema stasera?, vuoi venire da 

noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, 

mi dispiace ma non posso, sarà per un’altra volta, 

neanche per sogno!, scherzi? 

Kínálás és arra reagálás prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche 

questo?, prendi/a un altro pezzettino/bicchierino!, 

prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 

aperitivo? 

Reklamálás avrei un problema, vorrei presentare un reclamo 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi?, cosa 

faresti/farebbe nei miei panni?, dovrei accettarlo?, 

tu/Lei lo faresti/farebbe?, dimmelo sinceramente!; ti 

direi/consiglierei di, faresti meglio, permettimi/mi 

permetta un consiglio, posso consigliarti qualcosa?, 

io nei tuoi panni non farei questo, se vuoi/vuole 

sentire la mia opinione/il mio parere, dovresti, ti 

direi di, ti suggerirei di, io nei tuoi panni, se fossi in 



 

 

te, non lo farei, sai che ti dico?, per me non dovresti, 

potresti/potrebbe, devi assolutamente, faresti/farebbe 

meglio non andarci 

Segítség felajánlása, elfogadása aiuto!, aiutami/mi aiuti!, 

vuoi/vuole/potresti/potrebbe darmi una mano?, mi 

dài/dà una mano?; volentieri, come no, va da sè, 

certo, ci penso io 

Ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di, ti/Le suggerirei di, che 

ne dici/e di?, sarebbe una soluzione, è 

un’offerta speciale; va bene, lo accetto, 

hai/ha ragione, ci rifletto un attimo, 

vedrò, preferisco di no, direi di no 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me 

lo puoi/può ripetere?, scusa/i, non ho capito bene, 

vuoi/vuole ripetere? 

Nem értés  scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito 

bene, non ci capisco niente/un tubo 

Betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G come 

Genova, ipsilon, U come Ugo, L come Livorno, A 

come Albano 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare più 

lento/forte 

Beszélgetési szándék jelzése, félbesza-

kítás, lezárás 

scusa ma..., posso dirti qualcosa?, scusa se ti 

interrompo, scusa, hai un minuto per me?, senti un 

po’ 

Megerősítés come no!, certo!, ovviamente!, senz’altro!, 

assolutamente! 

Körülírás, példa megnevezése come devo dirti, in altri termini 

 

12. évfolyam 

A második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik 

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

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

érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

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

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

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

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

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 



 

 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával 

és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabad-

idő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadások-

ból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfe-

lelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag isme-

rős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követé-

se. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általá-

nos és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kap-

csolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televízi-

ós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rög-

zített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföl-

di utazás során adódik. 



 

 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődé-

si körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott tár-

salgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmá-

nyokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fo-

kozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vita-

helyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasz-

nálatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezde-

ményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok 

alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelen-

tőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása.  

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-

mazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegíté-

se. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  



 

 

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbe-

széd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élménye-

it, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátá-

masztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, vala-

mint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörök-

ben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témaki-

fejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alap-

ján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.  

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 



 

 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és ki-

javítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és tár-

salgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszö-

vegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenysé-

géhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírá-

sát. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részle-

tek megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, néző-

pontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános 

és részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és fi-

gyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegek-

nek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meg-

határozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játék-



 

 

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

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregé-

nyek, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kap-

csolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthe-

tő közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő fel-

jegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatí-

vák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó in-

formációk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.  

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stí-

luselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 



 

 

használt kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levele-

zés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaiga-

zolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fó-

rum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegé-

nek egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és termé-

szetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélő-

vel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző 

témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témá-

ról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyö-

ket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelmé-

nyeinek. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Témakörök 

 

Személyes vonatkozások, család  

Jellemvonások.  

Barátságok, szerelem.  

Konfliktusok a családban és kezelésük.  

Szülő-gyerek kapcsolat. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 



 

 

Társadalmi problémák: bűnözés, droghasználat. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások, problémák nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; idősebbek, nyugdíjasok; 

fogyatékkal élők, szegények és gazdagok. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.  

Város és vidék. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia-takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, falum, városom; néhány híres olasz város. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti érték, változatos élővilág, az 

időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Célország irodalma, opera, színház 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid irodalmi művek olvasása, a popzene új szóbeli költészete. 

Informatika: internetes feladatok 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés,,különböző kultúrák. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Útbaigazítás. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben.  

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Olasz és magyar híres feltalálók. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű fel-

fedezések, találmányok, tudósok (olasz, magyar és nemzetközi). 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése; internetes feladatok, blogok, saját Weboldalak. 

Gazdaság és pénzügyek 



 

 

Vásárlás, szolgáltatások, reklám. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz; a bankkártya és használata. 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, 

történés, léte-

zés kifejezése 

   

 Periodo ipotetico  Se piove, non 

usciamo. 

Se piovasse, non 

usciremmo. 

Se fosse piovuto, 

non saremmo 

usciti. 

 Passív szerkezet  La casa é stata 

costruita da me. 

 Si passivante  In questo 

ristornate si 

mangia 

dell’ottimo 

pesce. 

 Idézés  Ha detto che non 

si sentiva bene. 

 Gerundio  sto parlando con 

te 

 Infinito presente, passato  svegliari, essersi 

svegliato 

 Participio presente, passato  parlante, parlato 

Térbeli viszo-

nyok 

Elöljáró szók:, 

helyhatározószók 

IN, A, SU, DA, IN, 

FRA…. QUI, QUA, LÌ, 

LÀ, DENTRO, SOTTO, 

SOPRA, FUORI, 

DAVANTI, DIETRO.... 

Frau noi c’é 

uno… 

Sotto la pioggia 

Minőségi vi-

szonyok 

Parole alterate  ponticello, 

mammina, 

libraccio… 

Modalitás    

 Imperativo indiretto: positivo, 

negativo 

 Parli 

tranquillamente!, 

Non si sieda! 

Eset viszonyok Particella CI  Vado dalla 

nonna. Ci vado. 



 

 

 Particella NE  Parli della nuova 

scuola? No, ne 

parleró dopo. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 Kötőszavak CHE Giovanni ha 

detto che veniva 

a scuola oggi 

 Alá- és mellérendelő monda-

tok, igeidőegyeztetés 

 Pensavo che 

saró andata al 

cinema. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Határozatlan névmások OGNI, QUALCHE, 

ALCUNO, QUALSIASI, 

TUTTO, TANTO 

qualche giorno, 

alcuni amici 

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ 

buonasera!, buongiorno/buonasera, signore/a, 

professore/professoressa!; arrivederci/La, ciao, a 

presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci 

vediamo!, salve, benvenuto/a/i/e!, bentornato/a/i/e!, 

Vi do il benvenuto, ma guarda chi si vede!, è tanto 

tempo/una vita/un secolo che non ci vediamo!, che 

fortuna incontrarci!, 

Köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, 

sei un tesoro!, non so come ringraziarti/La!; prego!, 

non c’è di che!, di niente!, figurati! 

Bemutatkozás, bemutatás  ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta 

di presentarmi; mi chiamo Alessandro Beri, sono 

Giulia, il mio nome è Martina, piacere; mi permetti/e 

di presentarti/Le un caro amico, molto lieto, il 

piacere è mioIch heiße Martin. 

Megszólítás  senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per 

piacere!, signore/a!, signorina!, 

professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, 

nonno/a!, cameriere!, amici!, tesoro!, amore!, 

signore e signori!; prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, 

sì?, che/cosa c’è?, desidera?, cosa vuoi/vuole? 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai 

di bello?, tutto bene?, come stanno i tuoi?, come 

vanno le tue cose?, ti/La vedo bene/giù!; non c’è 

male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene, così, 

così, niente di speciale, tutto bene, niente di 

particolare, le solite cose 

Bocsánatkérés és arra reagálás scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del 



 

 

male; non c’è di che, di niente, non ti 

preoccupare/non si preoccupi! non c’é problema!, 

non é un problema! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagá-

lás 

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon 

Natale!, Felice Anno Nuovo!, in bocca al lupo!, 

buon viaggio!, buon appetito!, complimenti, tante 

belle cose!, auguroni!; grazie, altrettanto!, grazie 

mille!, mille grazie!, anche a te/Lei! 

Személyes levélben megszólítás, elkö-

szönés 

a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, un 

abbraccio, un forte abbraccio, bacione, tanti cari 

saluti, con amicizia, con tanta amicizia, con affetto, 

con tanto affetto, con amore, ti saluto, 

affettuosamente, tuo/a, distinti saluti, ossequi, con 

stima, Le porgo i miei più distinti saluti 

Együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 

molto triste, mi dispiace; sei molto gentile, grazie! 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála ti sono grato/riconoscente, quanto ti sono 

grato/riconoscente!, sei un angelo! 

Sajnálkozás Mi dispiace per te /Lei! mi spiace, che disastro, 

sono dispiaciuto/disperato/a, quanto mi rincresce!, 

non mi dire!, non è possibile! 

Öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, sono 

davvero contento! 

Elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 

complimenti!, quanto sono felice!; non sono 

contento, mi dà fastidio, mi rompe le scatole, ne ho 

fin sopra i capelli, che barba!, che fastidio! 

Csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi dire! 

Remény spero di rivedert/La, spero tanto, magari!, fosse 

vero!, ho la speranza di 

Félelem ho paura di, che paura! 

Bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 

triste/sconvolto/addolorato 

Bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 

fastidio, uffa 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne 

dici/e di?, cosa faresti nei miei panni?, sei 

d’accordo?; secondo me, secondo la mia opinione, 

fossi in te, sai cosa ti dico?, a mio avviso, per me, 

quanto a me, io penso che 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la 

colpa è mia, dovevo sapere, potevo pensare 

Egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 

bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, ottimo, 

ottima idea!, mi hai/ha convinto; non hai/ha ragione, 

non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, 

pessima idea! ci mancherebbe altro!, per carità 



 

 

Érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 

impressione ti ha fatto?; non m’interessa, non 

m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non me 

ne frega niente 

Tetszés, nemtetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è 

un amore!, è una delizia!, ti sta bene, ti dona il 

verde, è la fine del mondo!; non mi piace, non mi va, 

che brutto!, che orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è 

bruttó, non mi va, che vergogna!, sono mortificata, è 

una schifezza! 

Ellenvetés és visszautasítása mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo, 

macché!, neanche per sogno!, non ci pensare 

nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci mancherebbe 

altro!, questo poi no, ti/Le ho detto di no 

Akarat, kívánság, képesség voglio/vogliamo, vogliamo andare al 

cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe, 

mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad aprire 

la porta, è in grado di; è necessario, bisogna, devi 

studiare di più; è possibile, posso venire anch’io, 

può darsi, c’è la possibilità; devo/i/e... 

Ígéret ti/Le prometto di, ti giuro, ti assicuro, ti garantisco 

Dicséret, kritika, szemrehányás bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei carino/a!, 

quanto sei/siete bravi/e! che coraggio!, sei un genio!, 

sei un tesoro/amore!; non sei proprio gentile, non è 

un gran ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 

barba! 

Érdeklődés, értékítélet, kívánság, prefe-

rencia, érdeklődési kör iránt 

che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti ha 

fatto?, avresti voglia di?, ti piacerebbe?, quale 

preferisci/ti piacerebbe di più?, gradiresti un amaro?, 

qual è il tuo hobby?, che cosa t’interessa?, di che 

cosa t’interessi? 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, le-

írása 

questo è un libro, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, 

questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

események leírása é successo due settimane fa durante l’intervallo a 

scuola 

Információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il 

bagno?, che ore sono?, come si dice in italiano?, che 

cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva alla 

stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il 

medico di turno?, di dove sei?;mi chiamo Sandro, è 

a destra, sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 

ungherese vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima 

del pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo 

semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo 

alla strada, è il dottor Magnani, sono di Verona 

Igenlő vagy nemleges válasz sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro, 

perfetto, okay; no, nient’affatto, altrocché!, ci 

mancherebbe! 



 

 

Tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, 

non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

Bizonyosság, bizonytalanság certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, certamente, ci 

scommetto, sono più che sicuro; forse, non ne sono 

sicuro/a, può darsi, chissa!, chi lo sa, non credo, 

mah!, eventualmente; suppongo che; dubito, ho dei 

dubbi, non ne sono sicuro, sarà verò, sarò un 

ignorante 

Ismerés, nem ismerés  lo conosco, l’ho già visto da qualche parte, mi 

sembra di averlo già incontrato, mi risulta; non ne so 

niente, non l’ho mai visto, non so chi sia, non mi 

risulta 

Emlékezés, nem emlékezés ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei bei 

ricordi, non lo scorderò mai, com’erano belli quei 

giorni!, se non mi sbaglio, se mi ricordo bene; 

ricordati di portare le chiavi!, non ti dimenticare del 

suo compleanno!, fammi ricordare l’ora!, non ti 

scordare l’appuntamento!, hai presente l’edicola 

all’angolo della strada?; non mi ricordo bene, non 

me ne ricordo, non mi viene in mente, l’ho 

dimenticato, me ne sono scordato, mi sfugge, è sulla 

punta della lingua 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il 

piacere di 

Tiltás, felszólítás non correre, non devi/e uscire, non esagerare!, non 

fare lo scemo!; corri!, esci! fa’ presto!, alzati!, 

vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!, stai 

zitto!, calmati!, dammi retta!, mi raccomando! 

Segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi una 

mano!, avrei bisogno di te; puoi contare su di me, 

dimmi tutto, volentieri 

Javaslat és arra reagálás ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una 

proposta, ti suggerisco di; volentieri!, va 

bene/benissimo!, non posso, preferisco di no 

Meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo 

per cena, ti offro io la cena domani sera, ti va di 

andare insieme al cinema stasera?, vuoi venire da 

noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, 

mi dispiace ma non posso, sarà per un’altra volta, 

neanche per sogno!, scherzi? 

Kínálás és arra reagálás prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche 

questo?, prendi/a un altro pezzettino/bicchierino!, 

prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 

aperitivo? 

Reklamálás avrei un problema, vorrei presentare un reclamo 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi?, cosa 

faresti/farebbe nei miei panni?, dovrei accettarlo?, 

tu/Lei lo faresti/farebbe?, dimmelo sinceramente!; ti 



 

 

direi/consiglierei di, faresti meglio, permettimi/mi 

permetta un consiglio, posso consigliarti qualcosa?, 

io nei tuoi panni non farei questo, se vuoi/vuole 

sentire la mia opinione/il mio parere, dovresti, ti 

direi di, ti suggerirei di, io nei tuoi panni, se fossi in 

te, non lo farei, sai che ti dico?, per me non dovresti, 

potresti/potrebbe, devi assolutamente, faresti/farebbe 

meglio non andarci 

Segítség felajánlása, elfogadása aiuto!, aiutami/mi aiuti!, 

vuoi/vuole/potresti/potrebbe darmi una mano?, mi 

dài/dà una mano?; volentieri, come no, va da sè, 

certo, ci penso io 

Ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di, ti/Le suggerirei di, che 

ne dici/e di?, sarebbe una soluzione, è 

un’offerta speciale; va bene, lo accetto, 

hai/ha ragione, ci rifletto un attimo, 

vedrò, preferisco di no, direi di no 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me 

lo puoi/può ripetere?, scusa/i, non ho capito bene, 

vuoi/vuole ripetere? 

Nem értés  scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito 

bene, non ci capisco niente/un tubo 

Betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G come 

Genova, ipsilon, U come Ugo, L come Livorno, A 

come Albano 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare più 

lento/forte 

Beszélgetési szándék jelzése, félbesza-

kítás, lezárás 

scusa ma..., posso dirti qualcosa?, scusa se ti 

interrompo, scusa, hai un minuto per me?, senti un 

po’ 

Megerősítés come no!, certo!, ovviamente!, senz’altro!, 

assolutamente! 

Körülírás, példa megnevezése come devo dirti, in altri termini 

 

Melléklet 

 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető 

fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, 

be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint is-

merős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. 

Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mon-

datokat feliratokon, reklámokban, katalógu-

sokban.  



 

 

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, 

amelyek személyére, családjára, közvetlen 

környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a 

partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz 

és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős 

témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű 

fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, ismerő-

seit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes 

adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egy-

szerűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid 

üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni né-

hány egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet 

és mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, 

amely bizonyos konkrét szituációkra vonat-

kozó szavakból és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és család-

dal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt 

nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél infor-

mációt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva be-

szélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dol-

gokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 

történetek lényegét. A kért információt ki 

tudja keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szó-

kincset, ha számára ismert dologról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, 

bejelentések, egyéb gyakori szövegek lénye-

gét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi 

témáról szóló beszélgetésben, amely ismert 

tevékenységhez kapcsolódó közvetlen infor-

mációcserét igényel. Megérteti magát a társa-

sági beszélgetésben. Röviden le tudja írni 

például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra 

reagál. Képes jelezni, mikor követi a kommu-

nikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy 

saját maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  



 

 

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánleve-

let tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen hasz-

nál, de még rendszeresen elkövet alapvető 

hibákat. Szókincse elegendő az alapvető 

kommunikációs szükségletek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb 

információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például 

munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvte-

rületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az ér-

deklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, 

reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és 

terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek hétköznapi, 

gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az 

eseményekről, érzelmekről, véleményekről 

szóló írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen elő-

forduló, ismerős témáról szóló köznyelvi be-

szédet/társalgást. Megérti a legfontosabb in-

formációkat olyan rádió- és tévéműsorokban, 

amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben 

viszonylag lassan és világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterü-

leten utazás közben felmerülő helyzetekben, 

valamint ismerős, mindennapi témákról adódó 

beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő for-

dulatokkal mondja el élményeit, céljait. Rövi-

den megindokolja és megmagyarázza véle-

ményét. Képes elmesélni egy történetet, és 

erről véleményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommuni-

káció kezdeményezésére, fenntartására és 

befejezésére ismerős vagy számára érdekes 

témákban. Meg tudja ismételni az elhangzot-

tak egy részét, hogy meggyőződjön arról, be-

szélgetőpartnerével egyformán értelmezik-e 

az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, össze-

függő szöveget ismert, hétköznapi témákban. 

Beszámol élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, be-

gyakorolt szerkezetek és mondatfajták gyak-



 

 

ran használt körét viszonylag helyesen alkal-

mazza. Megfelelő szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni a  

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatme-

netét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és 

természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes vilá-

gos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális té-

mákról a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos 

szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 

lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 

érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló, irodalmi 

prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az 

összetett érvelést, ha ezek számára nem ide-

gen szakterületet érintenek. Megérti a rádió-

ban és tévében elhangzó, aktuális események-

ről szóló hírműsorok lényegét, valamint a 

köznyelvet használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természe-

tesen vesz részt mindennapi témákat érintő, 

anyanyelvű beszélőkkel folytatott társalgás-

ban. Részletesen kifejti, megindokolja, meg-

magyarázza és megvédi véleményét, el tud 

mondani egy történetet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, valamint be tudja fe-

jezni a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem 

mindig elegánsan valósítja meg. Ismerős té-

mák esetén fenn tudja tartani a beszélgetést 

azáltal, hogy megértését jelzi, illetve más 

személyeket is be tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, össze-

függő szöveget a jelenkor problémáiról és az 

érdeklődésével egybevágó témákról. Beszá-

mol élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy 

álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. 

Nem vét félreértést okozó hibát, és legtöbb 

hibáját képes kijavítani. Általános témákban 

és saját érdeklődési területén jó szókinccsel 

rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan fejezze ki 

magát.  



 

 

 

Matematika 



 

 

Nyolcosztályos képzés, 5–8. évfolyam 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást 

hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető célunk, hogy mind 

inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 

matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 

nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 

modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 

műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 

szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 

ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának 

igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában 

betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a 

többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, 

a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az 

önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánjuk feltárni 

a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a 

matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – 

az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a 

fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a 

lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a 

választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák 

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a 



 

 

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, 

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, 

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és 

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen 

egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv 

életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és 

szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a 

pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekszünk a tanulók 

pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kap az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 

(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), Internet, oktatóprogramok stb. célszerű 

felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a 

reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot fordítunk a 

kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak 

meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség 

fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, 

szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is 

segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak 

kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten, rendszeresen foglakozunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Kiemelt szerepet szánunk azoknak az optimum-problémáknak, 

amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető 

eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezetjük be a 

matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, 

értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban 

azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a 

matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre 

több példát mutatunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Felhívjuk  a 

figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően 

matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. 

informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, illetve pl. 

vegyész, grafikus, szociológus) ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú 

játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része.. A motivációs bázis kialakításában komoly 

segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig meg nem 

oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok 

életének, munkásságának megismerése. A NAT néhány matematikus ismeretét előírja minden 

tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, 

Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann. A helyi tanterv sok helyen hívja fel a tananyag 



 

 

matematikatörténeti érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk jellegének 

megfelelően szabadon válogathatnak. 

A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Hogy a 

tananyagban szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból indulunk ki, s 

mennyire részletezünk egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás súlyától, a csoport 

befogadó képességétől, a rendelkezésre álló időtől stb. Ami fontos, az a bizonyítás iránti 

igény felkeltése, a logikai levezetés szükségességének megértetése.  

Minden életkori szakaszban fontosnak tartjuk  a differenciálást. Ez nem csak az egyéni 

igények figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a 

tárgyalásmód megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti 

differenciálás szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok 

teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a 

pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulókat 

gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiváljuk. A humán területen 

továbbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének 

kidomborítása, másoknak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága. 

 

A MATEMATIKA SPECIALITÁSAI ISKOLÁNKBAN 

 

A tantárgy általános céljai mellett figyelembe kell venni az iskola eddigi hagyományait, a 

már meglévő szervezeti kereteket és össze kell egyeztetni a kerettanterv követelményeivel, és 

az iskola általános nevelési céljaival. 

A tanterv felépítésénél figyelembe vettük, hogy iskolánkban 8 osztályos képzés folyik, 

mellette az 5 osztályos, nyelvi előkészítővel kiegészített, gimnázium is működik. Az eddig 

kialakult rendszerből szeretnénk megtartani a minőségi munka javítását szolgáló felépítést, 

célunk elsősorban a jó képességű tanulók továbbtanulásának elősegítése, a sikeres érettségi 

vizsga, amely tanulóink igénye szerint középszintű, ill. emelt szintű lehet. 

A 8 osztályos képzésben részt vevő tanulók jó képességeire támaszkodva, a csoportbontást 

használjuk a minőségi munka elősegítésére és a tanulók képességének fejlesztésére. A 6. 

osztályban elkezdődik a növelt óraszámú képzés, majd a kiemelkedő képességűekkel 7. és 8. 

osztályban továbbra is növelt óraszámú képzésben kívánunk foglalkozni. Ennek célja 

elsősorban az érdeklődés felkeltése, a bizonyítási igény megteremtése. A kétféle képzésben 

megtanítandó tematika ugyanaz, csak a növelt óraszámú képzésben nagyobb mélységig 

jutunk el a tananyagban illetve több időt szánunk az összetettebb feladatok megoldására, a 

matematikai tevékenységekben való gyakorlat megszerzésére illetve a versenyek 

előkészítésére. 

A jobb eredmények elérése céljából, hatodik osztály végén, azok a gyerekek választhatják 

a növelt óraszámú képzést, akik a hatodikos anyagból szintfelmérőt írnak. Az év végi jegy és 

a szint- felmérő jegyéből képezett átlag alapján a tanár javaslatot tesz az emelt csoportba 

kerülőkre. 

7. -8. osztályban azok a gyerekek maradhatnak a növelt óraszámú csoportban, akiknek az 

év végi jegyéből és a szintfelmérő jegyéből képezett átlaga eléri az évfolyamonként 

meghatározott értéket. 

A nyolcosztályos képzés rendszere kapcsolódik az 5 osztályos gimnáziumi képzéshez, 

mivel 9-10. osztályban különböző tanulócsoportokat alakítunk ki. Tanulóink alap óraszámú, 

növelt óraszámú és emelt szintű képzésbe részesülhetnek, ezzel is szeretnénk segíteni a 

tehetségük kibontakozását. 9–10. osztályban elsősorban a tanultak alaposabb, mélyebb 

ismeret elsajátítását szeretnénk elérni. Az algebrai átalakítások témájában a függvények 

vizsgálatában, az egyenletmegoldások alkalmazásában jutunk a szokásosnál mélyebb 



 

 

ismeretekhez és kellő időt tudunk szánni a kombinatorikai, valószínűségi problémákra. Ezzel 

is szeretnénk elősegíteni a tanulók választását, a későbbi emelt szintű érettségi megalapozását. 

A 9–10. osztályban tehát alapszintű, növelt óraszámú és emelt szintű követelményeket is 

megfogalmazunk, a háromféle csoport miatt. 

A 11-12. évfolyam képzésében figyelembe vettük a tanulók nagyon eltérő igényeit. Aki 

középszintű érettségi vizsgát tesz az alap szintű képzésben részesülhet. Emelt szintű érettségi 

vizsgát a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók tesznek. Igényeiknek megfelelően 

kétféle követelménnyel bíró csoportot különböztetünk meg: az alapképzésben résztvevőkét és 

az emelt szintű képzésben résztvevőkét. A két emelt szintű csoportot a tanulók érdemjegyei és 

egy záró dolgozat alapján differenciálhatjuk. A kétféle irányultság szerint a felsőoktatásban 

résztvevők könnyebb beilleszkedését más tantárgyak (fizika, kémia, számítástechnika) 

igényeit, a szükséges matematikai apparátus biztosítását szeretnénk ezzel elérni. 

 

Ennek megfelelően: 

 az 5. és 6. évfolyamon egy tantervvel dolgozunk; 

 a 7. és 8. évfolyamon egy alapszintű és egy növelt óraszámú tantervet készítettünk, 

utóbbit C jellel jelöltük; 

 a 9–10. évfolyamon egy alapszintű képzésnek megfelelő tantervet, egy növelt óraszá-

mú tantervet, amit C-vel jelöltünk, és egy emelt szintű tantervet készítettünk, amit B-vel jelöl-

tünk; 

 a 11–12. évfolyamon egy alapszintű képzésnek és egy emelt szintű képzésnek megfe-

lelő tantervet készítettünk, utóbbit B-vel jelöltük 

A helyi tanterv készítésekor az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 5 számú 

mellékletét használtuk fel. Az emelt szintű tanterv készítésekor az 5.3.2.1.matematika emelt 

A, 5–12 osztályos javaslatot használtuk fel. Ezeket alkalmaztuk a helyi sajátosságok 

figyelembevételével. 

 

5–6. évfolyam 

 

Ezen a két évfolyamon a magasabb óraszámot elsősorban a tananyag elmélyítésére, bizto-

sabb fogalomalkotásra, a matematikai tevékenységekben való gyakorlat megszerzésére hasz-

náljuk. Az életkorra jellemző érdeklődést, kíváncsiságot, játékosságot felhasználjuk a megis-

merési, tanulási folyamatban. Gyakran indulunk ki konkrét tevékenységekből, a tapasztalatok 

elemzéséből, játékból.  

Az 5-6. évfolyam fontos feladata a biztos számolási tudás kialakítása. Támaszkodunk az 

alsó tagozaton szerzett ismeretekre, fokozatosan bővítjük azt a számkört, amelyben művelete-

ket végzünk. Számolunk fejben és írásban az egész számok és a racionális számok halmazán, 

a megszerzett tudást alkalmazzuk a mindennapi életben. Szöveges feladatokat oldunk meg, a 

hétköznapi és gyakorlati problémákat megfogalmazzuk a matematika nyelvén. A várható 

eredményekre becsléseket adunk, megoldásunkat ellenőrizzük. 

A geometria témakörben méréseket, szerkesztéseket végzünk, egyszerű síkbeli és térbeli 

alakzatokat ismerünk meg. A konkrét tárgyak vizsgálata a térszemlélet fejlesztését jelenti, 

része az esztétikai nevelésnek is. A geometriai transzformációk megismeréséhez tevékenysé-

geken keresztül jutunk el. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez 

szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket ér-

telmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, 

általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni, igazságtartalmukat vizsgálni. 



 

 

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos felada-

tunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a 

megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a 

problémák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és 

megtanult fogalmakat, eljárásokat fel tudják használni és a modelljeikbe szervesen be tudják 

építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét felis-

merjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. Fo-

kozatosan fejlesztjük a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazását. 

A matematikai képességeket fejlesztjük logikai feladatok, összetettebb feladatok megoldá-

sával is. Ajánljuk tanulóinknak az ABACUS matematikai lapok olvasását, feladatainak meg-

oldását, a pontversenyben való részvételt. Az emelt szintű csoport munkájában a versenyekre 

való közös készülés, a versenyen való részvétel élményt jelent, és ez is segít az ügyesebb, 

pontosabb feladat megoldási készség alakításában. 

Az új iskolatípusban foglalkozzunk az otthoni tanulás, a házi feladat megírásának módjá-

val. Ellenőrzéssel, megbeszéléssel segítsük a gyerekeket a hatékony tanulási szokások kialakí-

tásában. 

Az értékelés változatos módszereit alkalmazzuk. Ebben az életkorban a legkisebb teljesít-

ményt is észrevesszük, a szóbeli dicséretösztönző erejére is építünk. 

5. évfolyam 

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám: 4 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 124 

Gondolkodási módszerek 2+folyamatosan fejlesztendő 

Számtan, algebra 75=22+15+20+18 

Összefüggések, függvények, sorozatok 7 

Geometria, mérés 34 = 10+15+9 

Valószínűség, statisztika 6 + folyamatosan fejlesztendő 

 

A szabadon hagyott órák száma 20 felhasználása: 

 

 számonkérés 

 tehetséggondozás 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, ma-

tematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

2 óra+ folyamatosan 

fejlesztendő  

Előzetes tudás Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó ele-

mek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldönté-

se, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatás-

sal). 



 

 

A tematikai egy-

ség, nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerezést segítő eszközök használata. 

Halmazszemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számok csoportosítása, halmazba rendezése adott feltételek szerint. 

Halmazok metszete, uniója, részhalmaz fogalma szemlélet alapján 

Adott tulajdonságú pontok keresése. 

Elemek elrendezése, rendszerezése. 

Néhány elem sorba rendezése, kiválasztása különféle módszerek-

kel. 

Halmazszemlélet kialakítása 

Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, halmazba rendezése: 

összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 

Vizuális kultúra, tech-

nika, testnevelés, föld-

rajz. 

Szövegértelmezés. 

Relációk ismerete: egyenlő, kisebb, nagyobb, több, kevesebb.  

Logikai kifejezések használata: nem, és, vagy, minden,van olyan, 

legalább, legfeljebb.  

Értő, elemző olvasás és a lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai elemeinek használatával.  

Magyar nyelv és iroda-

lom. 

Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés.  
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 

vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfel-

jebb. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

75 óra 

Előzetes tudás 

Számok helyes leírása és olvasása a tízes számrendszerben 10 000-ig. 

A számok különféle alakjainak (alaki-, helyi-, valódi) helyes értelme-

zése.. Két-két szám összehasonlítása. Számok sorba rendezése nö-

vekvő és csökkenő sorrendben. Számszomszédok helyes megállapí-

tása, számok kerekítése. A tanult számok számegyenesen való ábrá-

zolása.  

Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

Kis nevezőjű törtek szemléletes fogalma, előfordulásuk a mindennapi 

életben. 

Matematikai jelek használata: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A négy alapműve-

let,  a műveleti sorrend és a zárójelhasználata természetes számok 

halmazán ( Szorzás és osztás legföljebb kétjegyű számmal. Ellenőr-

zés. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 

műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése.  

Megoldási terv készítése, az eredmény becslése, megoldás után a 



 

 

becsült érték és a tényleges megoldás összevetése.  

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesz-

tése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Természetes számok milliós számkörben. 

Alaki érték, helyi érték. 

Számok csoportosítása, ábrázolásuk számegyenesen. 

A négy alapművelet elvégzése. 

Műveleti sorrend. 

A számfogalom mélyítése, egyre bővülő számkörben. 

A természetes szám modellként való kezelése  

(különféle fogalmi tartalmak – darabszám, mérőszám, értékmérő, 

jel – szerint) 

A számok helyesírása. 

Számok ábrázolása számegyenesen. 

 

Kombinatorikus gondolkodás alapelemeinek alkalmazása számok 

kirakásával. 

 

Becslési készség fejlesztése. Közelítő értékek szükségességének 

alakítása. 

Értő-elemző olvasás, problémamegoldó képesség fejlesztése, kö-

vetkeztetési készség fejlesztése. 

Földrajz, mindennapi 

pénzforgalom (vásárlás) 

Negatív szám értelmezése modellekkel: adósság, hőmérséklet. 

Ellentett, abszolút érték.  

Negatív számok összeadása, kivonása, szorzásuk és osztásuk ter-

mészetes számmal. 

Készpénz, adósság fogalmának továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok értelmezése matematikai szemlélettel.  

Számolási készség fejlesztése. 

Gazdaságtan: bankszám-

lakivonat 

Történelem: időszalag 

 

 

A tört és a tizedes tört fogalma.  

A tört értelmezése kétféle modellel. 

Tört helye a számegyenesen. 

Törtek nagyság szerinti összehasonlítása. 

Összeadás, kivonás a törtek körében. 

Törtek szorzása, osztása természetes számmal. 

Tizedes törtek kerekítése. 

Átlagszámítás. 

A törtek szemléltetése, a törtfogalom kialakítás kisnevezőjű törtek 

esetében. 

A törtek egész szomszédainak meghatározása, és ennek alkalma-

zása a számegyenesen történő ábrázoláskor. 

Matematikai jelek értelmezése (<, >, = stb.) használata. 

A műveletfogalom mélyítése. A számolási készség fejlesztése 

gyakorlati feladatokon keresztül. 

Ének-zene: hangjegyek 

értékének és a törtszám-

oknak a kapcsolata. 

 

 

 

Valószínűségszámítás 

 

 

 

Átlagolás szerepe a min-

dennapi életben. 

Egyszerű elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása következtetéssel. 

 



 

 

A megoldások ábrázolása számegyenesen, ellenőrzés behelyette-

sítéssel. 

Önálló problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése.  

  

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése.  

 

Ellenőrzés. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Természetes számok, alaki és helyi érték.   

Negatív számok, előjel, ellentett, abszolút érték.  

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező. 

Tizedes tört. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
3. Geometria, mérés 

Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű térbeli és síkbeli alakzatok felismerése. Egyszerű térbeli 

és síkbeli alakzatok megnevezése. 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Négyzet, téglalap jellemzői, kerületük. Kör létrehozása, felismeré-

se, jellemzői. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Mérés, mértékegységek. 

Mérés alkalmi és szabványos egységekkel, valamint azok többszö-

röseivel. Egyszerű számítások elvégzése önállóan. A tanult mérték-

egységek átváltása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alakzatok. 

Helymeghatározás síkban. 

Mérés, mennyiségek. 

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése,  a 

területfogalom továbbfejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának kialakítása. 

Pontos munkavégzésre nevelés.  

Esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alakzatok. 

Testek geometriai jellemzői. 

A tér elemei: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtar-

tomány. 

Párhuzamosság, merőlegesség, konvex alakzatok. 

Síkidomok, sokszögek szemléletes fogalma. 

A tanult térelemek felvétele és jelölése.  

 

Merőleges és párhuzamos rajzolása vonalzóval. 

 

 

Síkidomok, tulajdonságainak vizsgálata, közös tulajdonságok felis-

merése. 

Építészet.  

Vizuális kultúra: pár-

huzamos és merőleges 

egyenesek megfigye-

lése környezetünkben. 

 

 



 

 

Mérés: 

szabványmértékegységek: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, 

idő, tömeg. 

 

A szög mérése, egységei. 

A szög fajtái.  

 

Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója. 

Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása. 

Szabványmértékegységek ismerete és átváltásának fejlesztése: hosz-

szúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

 

Mennyiségi következtetés, becslési készség fejlesztése. 

Szögmérő  

 

Testek építése, tulajdonságaik vizsgálata. 

Testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján használata.  

Technika, földrajz, 

mérések a mindennapi 

életben 

 Történelem: görög 

„abc” betűinek  

 

Technika: téglatest 

készítése, tulajdonsá-

gainak vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egy-

szerű tárgyak, geomet-

riai alakzatok tervezé-

se, modellezése hasz-

nálata 

Ponthalmazok. 

A távolság szemléletes fogalma, adott tulajdonságú pontok keresése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. 

Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok, 

merőlegesek rajzolása. 

 

Törekvés a szaknyelv helyes használatára (legalább, legfeljebb, nem 

nagyobb, nem kisebb…) 

Vizuális kultúra: tér-

beli tárgyak síkbeli 

megjelenítése, a tér 

leképezési módjai. 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő. 

Körök, minták keresése a környezetünkben, előfordulásuk a művé-

szetekben és a gyakorlati életben.  

Minták szerkesztése körzővel. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

Csillagászat: égitestek.  

Testnevelés és sport: 

labdák. 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

Adott egyenesre merőleges „szerkesztése”. 

Adott egyenessel párhuzamos „szerkesztése”. 

Téglalap, négyzet, derékszögű háromszög „szerkesztése”. 

 

Törekvés a pontos munkavégzésre. 

A szerkesztés lépéseinek átgondolása. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, pár-

huzamosság, szögfajta. 

Távolság, szög. 

Síkidomok: sokszög, kör,  

Testek: Kocka téglatest (csúcs, él, lap ), gömb. 

Konvexitás. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.  

 

Tematikai egység/ Fej- 4. Függvények, az analízis elemei Órakeret 



 

 

lesztési cél 7 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozódás a számegyenesen. 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet 

előkészítése. Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése.  

Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Helymeghatározás gyakorlati feladatokban. 

A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer. 

Sakklépések megadása, torpedó játék betű-szám koordinátákkal.  

Osztálytermi ülésrend megadása koordinátarendszerrel. 

A távolságfogalom alkalmazása, elmélyítése. 

Megadott pont koordinátáinak leolvasása, illetve koordináták segítsé-

gével pont ábrázolása a Descartes-féle koordináta-rendszerben. 

Földrajz, csillagászat  

Kulcsfogalmak/fogalmak Koordináta-rendszer,  pont koordinátái, síknegyedek. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

6 óra+ 

Folyamatosan 

fejlesztendő 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram készítése. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, 

lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőké-

pesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák, pénzérmék segítségé-

vel, urna. 

 

A valószínűség szemléletes fogalma. 

Kísérletek elemzése, értelmezése, az adatok rendszerezése. 

Kommunikáció és együttműködési készség fejlesztése a páros, ill. cso-

portmunkákban. 

A valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése. 

A számolási készség fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat, diagram. 

 

6. évfolyam 

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám: 4 



 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 124 

Gondolkodási módszerek 2+folyamatosan fejlesztendő 

Számtan, algebra 72=11+11+22+15+13 

Összefüggések, függvények, sorozatok 7 

Geometria, mérés 37=19+18 

Valószínűség, statisztika 6+ folyamatosan fejlesztendő 

 

A szabadon hagyott órák száma 20 felhasználása: 

 

 számonkérés 

 tehetséggondozás 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, ma-

tematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

2+folyamatos 

Előzetes tudás Néhány elem sorbarendezése. A rendszerező gondolkodás alkalmazása. 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Elemek 

halmazok metszetébe, uniójába  való elhelyezése.  

Relációjelek ismerete és alkalmazása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése, az állítások tagadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 

interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, rendszerezése adott szempont(ok) szerint, fadi-

agram használata. 

Néhány elem sorba rendezése és kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 

Magyar nyelvtan 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. 

A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Két véges halmaz egyesítése. 

A helyes halmazszemlélet fejlesztése. 

A matematikai logika nyelvének tudatos használata. 

 

Számelmélet, geomet-

ria 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorbarendezés, fadiagram. 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész.  

Logikai faktorok és relációk. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás A természetes számok helyi értéke, alaki értéke, valódi értéke. Négy 



 

 

alapművelet elvégzése és zárójelhasználat a természetes számok kö-

rében. 

Negatív számok ismerete összeadás, kivonás, természetes számmal 

való szorzás, osztás elvégzése. 

Számok abszolútértéke. 

Törtek kétféle értelmezése, összeadás, kivonás, természetes számmal 

való szorzás, osztás elvégzése. Számok helye a számegyenesen. 

Számszomszédok, kerekítés.  

A tanult számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

A négy alapművelet, a relációjelek és a zárójelek helyes használata. 

Műveleti sorrend. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 

műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése.  

Megoldási terv készítése, becslés, sejtés megfogalmazása; a kapott és 

a becsült megoldás összevetése.  

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesz-

tése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A négy alapművelet elvégzése az egész számok körében. 

Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek előzetes becslése, ellenőrzése, 

kerekítése. 

 

Számfogalom mélyítése, a számkör bővítése.  

Számok ábrázolása számegyenesen. 

Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend helyes alkalmazási 

módjának felismerése, alkalmazása. Az egyértelműség és a 

következetesség fontossága. 

Ellenőrzés és becslés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Történelem, földrajz 

 

A törtfogalom egységesítése közönséges és a tizedes tört esetében. 

Törtek egyszerűsítése és bővítése. 
 

A számok reciprokának fogalma. 

 A négy alapművelet az egészek és a törtek körében. 

 0 szerepe a szorzásban, osztásban. 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó ellenőrzés igényének és képességének 

fejlesztése. Önellenőrzés, önismeret fejlesztése. 

Ének-zene: hangjegyek 

értékének és a tört-

számoknak a kapcsola-

ta 

Egyszerű elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása következtetéssel, lebontogatással. A megoldások ábrá-

zolása számegyenesen, ellenőrzés behelyettesítéssel. 

Önálló problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése.  

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. Ellenőrzés. 

Szövegértés és a szöveg matematikai értelmezése. 

 

Arányos következtetések.  

A mindennapi életben felmerülő, egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. 

Földrajz: 

Magyarország térképé-

ről méretarányos távol-



 

 

Egyenes arányosság. 

A következtetési képesség fejlesztése. 

Szövegértés és a szöveg matematikai értelmezése. 

Az együtt változó mennyiségek kapcsolatának megfigyelése. 

Arányérzék fejlesztése, a valóságos viszonyok becslése.  

ságok meghatározása. 

Vizuális kultúra: valós 

tárgyak arányosan ki-

csinyített vagy nagyí-

tott rajza. 

Technika: makettek 

A százalék fogalmának megismerése gyakorlati példákon keresztül. 

Az alap, a százalékérték és a százalékláb értelmezése. 

Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos következtetéssel. 

A következtetési képesség fejlesztése. 

Szövegértés és a szöveg matematikai értelmezése. 

Az eredmény összevetése a feltételekkel, a becsült eredménnyel, a 

valósággal. 

Mindennapi élet: árle-

szállítás, egyszerű ban-

ki fogalmak. 

 

Maradékos osztás. 

Oszthatóság fogalma. 

Prímszám, összetett szám. 

Egyszerű oszthatósági szabályok  

(2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal). 

Két szám közös osztói, közös többszörösei. 

Az osztó, többszörös fogalmának kialakítása. 

Két szám közös osztóinak kiválasztása . 

A legkisebb pozitív közös többszörös megkeresése. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Mindennapi élet: perió-

dusok, ritmusok. 

Erotoszthenész szitája, 

prímtéglák. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Elnevezések az alapműveletek körében. Közös osztó, közös 

többszörös. Egyenes arányosság. Százalék, százalékérték, 

alap, százalékláb. 

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolútérték.  

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, 

tizedes tört. 

Egyenlet, egyenlőtlenség. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
3. Geometria, mérés 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás 

Hosszúság és távolság mérése, mértékegységei 

Négyzet, téglalap, jellemzői, kerülete, területe 

 Kör létrehozása, felismerése, jellemzői. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellem-

zői, felszíne térfogata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 

vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése.  

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tengelyes tükrözés. 

Két ponttól egyenlő távolságra levő pontok. 

Technika: megfelelő 

eszközök segítségével 



 

 

Szakaszfelező merőleges. 

Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés tulajdonságai. 

Nevezetes szögek szerkesztése. 

Szimmetrikus ábrák készítése. 

Tükrözés körzővel, vonalzóval. 

Tükrözés koordináta-rendszerben. 

A tengelyes tükrözés tulajdonságainak ismerete. Új fogalom a kö-

rüljárás. 

Transzformációs szemlélet fejlesztése. 

figyelmes, pontos mun-

kavégzés. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. 

Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek (deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, téglalap, négyzet), sokszögek. 

A kör. 

A tengelyes szimmetria vizsgálata hajtogatással, tükörrel. 

A szimmetria felismerése a természetben és a művészetben. 

Vizuális kultúra; termé-

szetismeret: tengelye-

sen szimmetrikus alak-

zatok megfigyelése, 

vizsgálata a műalkotás-

okban. 

Háromszögek és csoportosításuk szögeik és oldalaik szerint. 

Tulajdonságok megfigyelése, összehasonlítása.  

Halmazba sorolás. 

Vizuális kultúra: há-

romszögek a művészet-

ben, építészetben. 

Négyszögek, speciális négyszögek:  

trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz megismerése. 

Alakzatok tulajdonságainak ismerete és összehasonlításuk. 

Halmazokba sorolás különféle tulajdonságok szerint. 

Négyszögek a művé-

szetben, építészetben. 

Tangram 

Háromszög, négyszög sokszög belső és külső szögeinek összege. 

A belső és külső szögeinek összegére vonatkozó ismeretek meg-

szerzése tapasztalati úton.  

 

Háromszög és speciális négyszögek szerkesztése.  

Szerkesztés tervezése, vázlatkészítés. 

Körző és vonalzó használata. Pontos munkavégzésre törekvés. 

Technika: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos mun-

kavégzés. 

Szabályos sokszögek. 

Testhálók 

Kerület meghatározása méréssel, számolással. 

Térszemlélet fejlesztése. A felszín fogalmának elmélyítése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat. 

Tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria. 

Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húr-

trapéz, deltoid, rombusz.  

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
4. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

7óra+ folyama-

tosan fejleszten-

dő  

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, sza-

bályfelismerés képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert vagy felismert szabály 

alapján, ábrázolásuk grafikonon. 

Összefüggések felismerése. Együttváltozó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése: tapasztalati függvények, sorozatok alkotása. 

 

Változó mennyiségek közötti kapcsolatok, ábrázolásuk derékszögű 

koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 

A megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerés gyakorlása. 

Mindennapi élet: vá-

sárlás, háztartás. 

Gyakorlati példák egyenes arányosságra. 

Az egyenes arányosság grafikonja. 

Eligazodás a mindennapi élet egyszerű grafikonjaiban. 

Fizika: út, idő sebes-

ség kapcsolat. 

 

Sorozat megadása a képzés szabályával, illetve néhány elemével. 

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés.  

Mindennapi élet: sza-

bályok, periódusok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Koordináta-rendszer, táblázat, grafikon, egyenes arányos-

ság. 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, le-

het, de nem biztos. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképes-

ség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák, pénzérmék segít-

ségével. 

Valószínűségi és statisztikai alapfogalmak szemléleti alapon törté-

nő kialakítása. 

Kommunikáció és együttműködés. 

Valószínűségi kísérletek végrehajtása. 

 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, táblázatok olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figyelem gyakorlása. 

Napi sajtóban, különböző kiadványokban található grafikonok, 

táblázatok elemzése. 

 

Informatika: adatkeze-

lés, adatfeldolgozás, 

információ-

megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén (számtani közép). 

Az átlag lényegének megértése. Számolási készség fejlődése. 

Földrajz: időjárási átla-

gok  

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat, diagram, átlag. 



 

 

 

7–8. évfolyam 

 

A nyolcosztályos gimnázium második szakaszában is a matematikai problémák 

megközelítésében a konkrét tapasztalatszerzésből indulunk ki. Ugyanakkor a gyerekek 

fokozatosan képessé válnak elvonatkoztatásra, absztrakcióra. Erre alapozva bátrabban 

fogalmazhatunk meg definíciókat, már hangsúlyt helyezhetünk arra, hogy a megsejtett 

összefüggések bizonyításának igénye is kialakuljon. 

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós 

készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét 

számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Algebrai 

kifejezéseket használunk, azonosságokat alkalmazunk, egyenleteket, egyszerű 

egyenletrendszereket oldunk meg. A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálata a 

függvényfogalomhoz vezet el, grafikonokat rajzolunk. Ezekben az évfolyamokban már 

komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések bizonyításának 

igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mindinkább meg kell tudni különböztetni, 

azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. A mindennapi 

élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis voltát el kell 

tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, feltételek adott 

feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás 

része, hogy a feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, vázlatok készüljenek, majd ezek 

közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a megoldás során, és ennek 

alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos 

szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során lehetőséget kell teremteni 

arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a feladatmegoldás közben a 

tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén szükséges 

általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni. 

Kis abszolút értékű egész és tört számok esetében számoljunk fejben is. Az emelt szintű 

csoportokban már a négyzetgyök fogalma is ismert, az azonosságokat használva számításokat 

is végzünk négyzetgyökös kifejezésekkel. A négyzetgyök ismerete a Pitagorasz-tétel 

komolyabb alkalmazását is lehetővé teszi. A zsebszámológép használata akkor jelenjen meg, 

amikor a tanulók már jól számolnak fejben és írásban. A geometriai transzformációk 

vizsgálata a természetben, építészetben megtalálható szimmetriát magyarázza. A geometriai 

szerkesztések megértését számítógépes szoftver használatával tehetjük érdekesebbé, 

érthetőbbé. Testek felszínét, térfogatát meghatározzuk, ezzel javítjuk, fejlesztjük a gyerekek 

térszemléletét. Változatos módszerekkel oldunk meg kombinatorikai feladatokat. Statisztikai 

adatokat vizsgálunk, egyszerű valószínűségi kísérleteket végzünk. Az esetek szisztematikus 

összeszámolása tervszerűségre nevelés, egyben erősíti a rendszerező képességet. Figyelhetünk 

a célszerű stratégia kiválasztására. A sejtések, hibák megbeszélése az érvelés kultúráját 

alakítja. 

A növelt óraszámú csoportokban kiemelten figyelnünk kell az érdeklődés felkeltésére, nem 

csak a szűken vett tananyaggal foglalkozunk. A matematikatörténeti érdekességek, játékok, 

érdekes feladatok keresése, az ezekkel való ismerkedés a mindennapi munka kiegészítője 

lehet. A korosztály számára készült szakköri füzetek olvasása, az ABACUS matematikai 

lapok cikkeivel, feladataival való foglalkozás, a versenyeken való részvétel lehetőséget ad a 

matematika témakörökön átnyúló művelésére. A 8. évfolyamon a legtehetségesebb tanulók 

kezébe adjuk a Középiskolai Matematikai Lapokat is. 



 

 

7. évfolyam 

Éves óraszám: 108 

Heti óraszám: 3 

 

A szabadon hagyott órák száma 10 felhasználása: 

 

 számonkérés 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

 

C KÉPZÉS  

Éves óraszám:144 

Heti óraszám: 4 

 

A szabadon hagyott órák száma 10 felhasználása: 

 

 számonkérés 

 tehetséggondozás 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

A kétféle képzésben megtanítandó tematika ugyanaz, csak a növelt óraszámú képzésben 

nagyobb mélységig jutunk el a tananyagban, illetve több időt szánunk az összetettebb 

feladatok megoldására, a matematikai tevékenységekben való gyakorlat megszerzésére, 

illetve a versenyek előkészítésére. 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

5-C:5 + 

folyamatos 

Előzetes tu-

dás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Halma-

zok közös része, unója. 

Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata. Definíció 

megértése és alkalmazása. 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 98 

Gondolkodási módszerek 5+ Folyamatosan fejlesztendő 

Számtan, algebra 41=14+10+17 

Összefüggések, függvények, sorozatok 10=3+ 7 

Geometria, mérés 37 = 13 + 15 + 9 

Valószínűség, statisztika 5+Folyamatosan fejlesztendő 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 134 

Gondolkodási módszerek 5+ folyamatosan fejlesztendő 

Számtan, algebra 57=19+14+24 

Összefüggések, függvények, sorozatok 19=7+12 

Geometria, mérés 45=16+20+9 

Valószínűség, statisztika 8+ folyamatosan fejlesztendő 



 

 

Néhány elem sorba rendezése és kiválasztása adott szempont szerint.  

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása.  

Halmazok eszköz jellegű használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos 

használata. Szóbeli érvelés, szemléletes indoklás.  

Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése. 

A kulturált vitatkozás gyakoroltatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Három halmaz uniója, metszete.  

Halmazok különbsége.  

A részhalmaz. 

Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazá-

sával. 

 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” „lega-

lább”, legfeljebb” kifejezések használata. 

A matematikai szaknyelv pontos használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre pontosabb, tudatos használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a lé-

nyeges és lényeg-

telen megkülön-

böztetése. 

A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

A kulturált vitatkozás elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges felada-

tok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, lefordítás a matematika nyelvére. Ellenőrzés, 

önellenőrzés iránti igény erősödése. Igényes grafikus és verbális kommu-

nikáció. 

Magyar nyelv: 

betűk sorba ren-

dezése. 

 

Kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel: fadiagram. 

Skatulyaelv alkalmazása. 

Logikai szita egyszerű feladatokban 

Sorba rendezés, kiválasztás. Néhány elem esetén az összes eset felsorolá-

sa. Tapasztalatszerzés az összes eset rendszerezett felsorolásában. 

 

Kulcsfogal-

mak/ fogal-

mak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet különbség. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.  

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

41-C:57óra 

Előzetes tu-

dás 

Racionális számkör, racionális számok ábrázolása számegyenesen. Műveletek 

racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Kerekítés, az eredmények 

becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 



 

 

Szöveges feladatok megoldása. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenes arányosság. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat 

tudatosítása. Matematikai modellek keresése, készítése, értelmezése adott szi-

tuációkhoz.  

Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges 

feladat alkotásával. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése: a munka tervezése, 

szervezése, a problémák kulturált megvitatása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok: véges, végtelen tizedes törtek, példák nem 

racionális számra. 

A számfogalom mélyítése. 

 

A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata. 

A rendszerező képesség fejlesztése. 

 

Műveletek racionális számkörben írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes kerekítése. 

Eredmények becslése, ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség fejlesztése. 

Fizika; kémia; biológia; 

földrajz: számításos fela-

datok. 

A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, egész számok kö-

rében. 

A hatvány fogalmának kialakítása. 

A definícióalkotás igényének felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok szorzása, osztá-

sa. 

Szorzat, hányados hatványozása. 

Hatvány hatványozása. 

Számolási készség fejlesztése. 

Az alap és a kitevő változása, hatásának felismerése. 

Matematikatörténet: a 

sakktábla feltalálója 

Földrajz: termelési sta-

tisztikai adatok. 

10 egész kitevőjű hatványai. 

10-nél nagyobb számok normálalakja. 

Számolási készség és becslési fejlesztése  

Kémia, csillagászat: 

számítási feladatok. 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra (π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása számológéppel. 

 

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

Négyzetszámok. 

Hatványozás azonosságainak használata a prímtényezős felbontás-

nál. 

Matematikatörténet: ér-

dekességek a prímszám-

ok köréből. 

Oszthatósági szabályok. 

Összetett oszthatósági szabályok:  

pl. 6-tal, 12 - vel,15-tel. 

Számelméleti alapú játékok. 

A tanult ismeretek felelevenítése. 

Matematikatörténet: tö-

kéletes számok, barátsá-

gos számok. 



 

 

Oszthatósági szabályok alkalmazása a törtekkel való műveleteknél. 

A bizonyítási igény felkeltése oszthatósági feladatoknál.  

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös előállítása 

prímtényezős alakkal. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított arányosság és grafikonjaik. 

A mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati kapcsolatok 

meglátása, a felmerülő arányossági feladatok megoldása. 

A következtetési képesség fejlesztése.  

Fizika; kémia; földrajz: 

arányossági számítások 

felhasználása: feladat-

megoldásokban. 

Technika: modellek ké-

szítése 

Művészet: aranymetszés 

Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú, egynemű 

kifejezés fogalma. Helyettesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések ismerte.  

Betűk használata szöveges feladatok általánosításánál. 

Képletek használata, helyettesítési érték kiszámítása. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, leírása 

a matematika nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és 

többtagú algebrai egész kifejezések szorzása racionális számmal, 

egytagú egész kifejezéssel.  

Algebrai kifejezések egyszerű átalakításának elvégzése. 

 Műveletek kapcsolata, azonosságok alkalmazása. 

Fizika; kémia; biológia: 

Képletek átalakítása. 

Helyettesítési érték ki-

számítása képlet alapján.  

Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú 

egyenlőtlenségek megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. Algoritmikus 

gondolkodás alkalmazása. A megoldások ábrázolása számegyene-

sen.  

Pontos munkavégzés. Számolási készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének erősödése. 

Fizika; kémia; biológia: 

számításos feladatok.  

A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult matematikai módszerek használatá-

val. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Szövegértelmezés, problémamegoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen elkülönítésének, az összefüggések fel-

ismerésének fejlesztése. 

Megoldási terv készítése, az eredmény előzetes becslése. 

Az ellenőrzési igény további fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, szö-

vegértelmezés. A gondo-

latmenet tagolása. 

Kulcsfogal-

mak/ fogal-

mak 

Racionális szám. Hatványérték, alap, kitevő. 

Négyzetgyök.  

Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egynemű 



 

 

kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

3. Geometria, mérés 
Órakeret 

37-C:45 óra 

Előzetes tu-

dás 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, deltoid). Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek 

összegére vonatkozó ismeretek.  

Kör és részei. 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok.  

Téglatest tulajdonságai, felszíne, térfogata 

Tengelyes tükrözés, tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok 

tengelyes tükörképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés, 

szögfelezés, szögmásolás. Nevezetes szögek szerkesztése. Merőleges és pár-

huzamos egyenesek szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak 

a leolvasása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésé-

nek fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket igénylő 

problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonsá-

gok tudatosítása. 

A geometriai transzformációk és a mozgatás kapcsolata. 

Különböző testhálók készítése kapcsán a kombinatorikus gondolkodás fejlesz-

tése. 

Terület meghatározása átdarabolással. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

 Szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, 

diszkusszió. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A háromszögek nevezetes vonalai és körei: magassága, magas-

ságvonala, súlyvonala, középvonala. 

A háromszög köréírt és beírt köre. 

A háromszögek kerületének és területének kiszámítása. 

A fogalmak, definíciók pontos ismerete és alkalmazása. 

Szerkesztéseknél vázlatkészítés, pontos esztétikus munkavég-

zés. 

Átdarabolás a terület meghatározásához. Eredmények becslése. 

Építészet: tervrajzok. 

A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege. 

Sejtések megfogalmazása megfigyelés alapján. Bizonyítási 

igény fejlesztése. 

Érdekességek: gömbi geo-

metria. 

Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, terüle-

te. 

Sokszögek kerületének és területének meghatározása átdarabo-

Technika,: a hétköznapi 

problémák területtel kapcso-

latos számításai (lefedések, 



 

 

lással. 

Kör kerülete, területe. 

A kör és érintője. 

Törekvés a tömör, de pontos, szabatos kommunikációra.  

A terület meghatározása átdarabolással. 

A kör kerületének közelítése méréssel. 

Számítógépes animáció használata az egyes területképletekhez. 

szabászat, földmérés) 

Matematikatörténet:  törté-

nete 

 

 

A tanult síkbeli alakzatok (háromszög, trapéz, paralelogramma, 

deltoid) szerkesztése. 

A szerkesztéshez szükséges eszközök célszerű használata.  

A szaknyelv minél pontosabb használata írásban is. 

 

Technika, tervrajz készítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szabatos fogalmazás. 

Középpontos tükrözés.  

A transzformáció tulajdonságai, Alakzatok képének szerkeszté-

se. 

A transzformációs szemlélet továbbfejlesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a szerkesztés során.  

Vizuális kultúra: művészeti 

alkotások megfigyelése a 

tanult transzformációk segít-

ségével. 

Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban.  

A transzformáció elvégzése mozgatással. 

A matematika kapcsolata a természettel és a művészeti 

alkotásokkal: művészeti alkotások vizsgálata.  

Vizuális kultúra: középpon-

tosan szimmetrikus alakza-

tok megfigyelése, vizsgálata 

a természetben és a műalko-

tásokban. 

Paralelogramma, rombusz tulajdonságai és szerkesztése. 

A középpontos tükrözés tulajdonságainak felhasználása: a szer-

kesztésnél. 

 Pontos, precíz munkára nevelés. 

 

Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek). 

A tanult transzformációk felhasználása: a fogalmak kialakításá-

nál. 

 

Egyenes hasábok tulajdonságai felszíne, térfogata. 

Forgáshenger tulajdonságai, hálója, felszíne, térfogata 

 

Az elnevezések pontos ismerete. 

Helyes felszín és térfogat-fogalom továbbfejlesztése. 

A halmazszemlélet és a térszemlélet fejlesztése. 

Zsebszámológép használata. 

Technika: modellek készíté-

se, tulajdonságainak vizsgá-

lata. 

 

Történelem: nevezetes épü-

letek megfigyelése. 

 

 

Mértékegységek átváltása racionális számkörben.  

A gyakorlati mérések, mértékegységváltások helyes elvégzése.  

Testnevelés: távolságok és 

idő becslése, mérése. 

 

Fizika; kémia: mérés, mér-

tékegységek, mértékegysé-

gek átváltása. 

Kulcsfogal-

mak/ fogal-

mak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés.  

Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok. 

Speciális négyszögek, sokszögek 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Belső és külső szög. Háromszög nevezetes vonalai, körei. 



 

 

Hasáb, henger, elnevezések, felszín, térfogat 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

4. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

10-C:19 óra 

Előzetes tu-

dás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszö-

gű koordináta-rendszerben. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése.  

Az összefüggések leírása matematikai modellel.  

A sorozatok és a függvények kapcsolata. 

A függvény tulajdonságai és függvénygrafikonok megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetek-

ben.  

Egyértelmű hozzárendelés két halmaz elemei között. 

Függvények és grafikonjaik ábrázolása a derékszögű koordináta-

rendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése a grafikon alapján. 

Fizika; biológia; kémia; 

földrajz: függvényekkel 

leírható folyamatok. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus képe. 

Példa nem lineáris függvényre: f(x) = x
2
, f(x) =׀x׀. 

Függvények jellemzése növekedés, fogyás. 

A lineáris függvény grafikonjának elkészítése különböző módsze-

rekkel.  

Számolási készség fejlesztése a helyettesítési érték kiszámításakor. 

racionális számkörben. 

Fizika: út-idő; feszült-

ség-áramerősség 

Informatika: Számítógép 

használata a függvények 

ábrázolására.. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása. 

A tanult ismeretek alkalmazása új helyzetben. 

 

Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése értéktáblázat segítsé-

gével. 

Kapcsolatok észrevétele, megfogalmazása szóban, írásban. 

Grafikonok értő olvasása. 

Földrajz: adatok hőmér-

sékletre, csapadék meny-

nyiségére. 

 

Kémia: értékek a levegő 

és a víz szennyezettségé-

re vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. számtani sorozat. 

Számolási feladatok megoldása konkrét elemekkel megadott soro-

zatoknál. 

Matematikatörténet: Ga-

uss. 

Kulcsfogal-

mak/ fogal-

mak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezési 

tartomány, értékkészlet, helyettesítési érték. 

Sorozatok:számtani sorozat. 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

5-C:8 óra + folya-

matosan fejlesz-



 

 

tendő 

Előzetes tu-

dás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafiko-

nok készítése. 

Adatsokaságban való eligazodás: táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése.  

Együttműködési készség fejlődése. 

Testnevelés: teljesít-

mények adatainak, 

mérkőzések eredmé-

nyeinek táblázatba 

rendezése. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése. Gyakoriság, relatív 

gyakoriság fogalma. 

Valószínűségi szemlélet fejlesztése. 

Tudatos megfigyelés. 

A tapasztalatok rögzítése. 

 

 

 

8. évfolyam 

Éves óraszám: 108 

Heti óraszám: 3 

 

A szabadon hagyott órák száma 10 felhasználása: 

 

 számonkérés 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

C KÉPZÉS  

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám: 4 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 98  

Gondolkodási módszerek 5+ Folyamatosan fejlesztendő 

Számtan, algebra 37=12+9+16 

Összefüggések, függvények, sorozatok 13=4+ 9 

Geometria, mérés 38 = 10 + 16 + 12 

Valószínűség, statisztika 5+Folyamatosan fejlesztendő 



 

 

 

A szabadon hagyott órák száma 16 felhasználása: 

 

 számonkérés 

 tehetséggondozás 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halma-

zok, matematikai logika, kombina-

torika, gráfok 

Órakeret 

5-C:7 + folyamatos fejlesztés 

Előzetes tu-

dás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két vé-

ges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalma-

zása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis állítá-

sok megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, 

használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezé-

se különféle módszerekkel. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű hasz-

nálata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos 

használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés, 

szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fej-

lesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakorol-

tatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete. 

A részhalmaz. 

Matematikatörténet: 

Cantor. 

Halmazba rendezés több szempont alapján a 

halmazműveletek alkalmazásával. 

Matematikatörténeti ismeretek gyűjtése könyv-

tárból, internetről. 

 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van 

olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” kifeje-

zések használata. 

A matematikai szaknyelv pontos használata. 

Magyar nyelv és irodalom: a lényeges és 

lényegtelen megkülönböztetése. 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 128 

Gondolkodási módszerek 7+Folyamatosan fejlesztendő 

Számtan, algebra 48=16+12+20 

Összefüggések, függvények, sorozatok 17=5+ 12 

Geometria, mérés 49 = 13 + 21 +15 

Valószínűség, statisztika 7+Folyamatosan fejlesztendő 



 

 

A nyelv logikai elemeinek egyre pontosabb, 

tudatos használata. 

Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítá-

sok igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán. 

Kulturált érvelés a csoportmunkában. 

 

A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény erősödése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, problémamegol-

dás. 

A kulturált vitatkozás elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz 

kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, lefordítás a mate-

matika nyelvére. Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősödése. Igényes grafikus és verbális 

kommunikáció. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; föld-

rajz; technika, életvitel és gyakorlat: számí-

tásos feladatok. 

Matematikai játékok. 

Aktív részvétel, pozitív attitűd. 

Hanoi torony. 

 

Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása 

különféle módszerekkel (fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás. Néhány elem esetén 

az összes eset felsorolása. Tapasztalatszerzés az 

összes eset rendszerezett felsorolásában. 

 

Kulcsfogal-

mak/ fogal-

mak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.  

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

37-C:48 óra 

Előzetes tu-

dás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekí-

tés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat 

tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása; 

matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott szitu-

ációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő 

szöveges feladat alkotásával. 



 

 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, tört-

részeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos 

tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, 

megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségválla-

lás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem raci-

onális számra (végtelen, nem szakaszos tizedes törtek). 

A számfogalom mélyítése. 

 

A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata. 

A rendszerező képesség fejlesztése. 

 

Műveletek racionális számkörben írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes kerekítése. 

Eredmények becslése, ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz: számításos fela-

datok. 

A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, egész számok köré-

ben. 

A hatvány fogalmának kialakítása és elmélyítése. 

A definícióalkotás igényének felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok szorzása, osztása. 

Szorzat, hányados hatványozása. 

Hatvány hatványozása. 

Az alap és a kitevő változása hatásának felismerése, megértése a hat-

ványértékre. 

Kémia: az anyag-

mennyiség mérték-

egysége (a mól). 

 

Földrajz: termelési 

statisztikai adatok. 

10 egész kitevőjű hatványai. 

10-nél nagyobb számok normálalakja. 

Számolási készség fejlesztése (fejben és írásban). 

Kémia: számítási fela-

datok. 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra (π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása számológéppel. 

 

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

Matematikatörténet: érdekességek a prímszámok köréből. 

Hatványozás azonosságainak használata a prímtényezős felbontásnál. 

 

Oszthatósági szabályok. 

Összetett oszthatósági szabályok: pl. 6-tal, 12-vel. 

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: tökéletes számok, barátságos számok. 

A tanult ismeretek felelevenítése. 

Oszthatósági szabályok alkalmazása a törtekkel való műveleteknél. 

A bizonyítási igény felkeltése oszthatósági feladatoknál.  

 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Két szám legnagyobb közös osztójának kiválasztása az összes osztó-

ból. A legkisebb pozitív közös többszörös megkeresése a közös 

 



 

 

többszörösök közül. 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

A mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati kapcsolatok 

meglátása, a felmerülő arányossági feladatok megoldása. 

A következtetési képesség fejlesztése.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia; föld-

rajz: arányossági szá-

mítások felhasználása: 

feladatmegoldások-

ban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajzok értelmezése. 

Mértékegységek átváltása racionális számkörben. 

Ciklusonként átélt idő és lineáris időfogalom, időtartam, időpont. 

Gyakorlati mérések, mértékegység-átváltások helyes elvégzése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 

Az alap, a százalékérték és a százalékláb fogalmának ismerete, értel-

mezése, kiszámításuk következtetéssel, a megfelelő összefüggések 

alkalmazásával. 

A mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati kapcsolat meg-

látása a gazdasági élet, a környezetvédelem, a családi háztartás köré-

ből vett egyszerűbb példákon. 

 

A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. 

Feladatok az árképzés: árleszállítás, áremelés, áfa, betétkamat, hitel-

kamat, bruttó bér, nettó bér, valamint különböző termékek (pl. élelmi-

szerek, növényvédő-szerek, oldatok) anyagösszetétele köréből. Szö-

vegértés, szövegalkotás. 

Becslések és következtetések végzése. 

Zsebszámológép célszerű használata a számítások egyszerűsítésére, 

gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia: számí-

tási feladatok. 

Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú, egynemű 

kifejezés fogalma. Helyettesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések megértése, rögzítése, definíciókra való emlé-

kezés. Egyszerű szimbólumok megértése és alkalmazása a matemati-

kában. Betűk használata szöveges feladatok általánosításánál. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, le-

írása a matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és 

többtagú algebrai egész kifejezések szorzása racionális számmal, egy-

tagú egész kifejezéssel.  

Matematikatörténet: az algebra kezdetei, az arab matematika. 

Algebrai kifejezések egyszerű átalakításának felismerése. Műveletek 

biztos elvégzése, törekvés a pontos, precíz munkára. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: Kép-

letek átalakítása. A 

képlet értelme, jelen-

tősége. Helyettesítési 

érték kiszámítása kép-

let alapján.  



 

 

Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú 

egyenlőtlenségek megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. Algoritmikus gon-

dolkodás alkalmazása. A megoldások ábrázolása számegyenesen.  

Pontos munkavégzés. Számolási készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének erősödése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: szá-

mításos feladatok.  

A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges fe-

ladatok megoldása a tanult matematikai módszerek használatával. 

Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb szövegek fel-

dolgozása. 

Feladatok például a környezetvédelem, az egészséges életmód, a vá-

sárlások, a család jövedelmének ésszerű felhasználása: köréből. 

Szövegértelmezés, problémamegoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen elkülönítésének, az összefüggések felisme-

résének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további fejlesztése. 

Igényes kommunikáció kialakítása. 

Szöveges feladatok megoldása a környezettudatossággal, az egészsé-

ges életmóddal, a családi élettel, a gazdaságossággal kapcsolatban.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. A 

gondolatmenet tagolá-

sa. 

Kulcsfogal-

mak/ fogal-

mak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 

Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszö-

rös. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egynemű 

kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

3. Geometria 
Órakeret 

38-C:49 óra 

Előzetes tu-

dás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő pont-

halmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére vonatko-

zó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörkép-

ének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés, 

szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 



 

 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak 

a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésé-

nek fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket igénylő 

problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transzformációk-

ban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok tudatosítása. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló összehajtásá-

nak, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: vázlatrajz, 

adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis csoportos 

tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, 

megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési készség, tolerancia. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint. 

A tanult ismeretek felidézése, megerősítése. 

A halmazszemlélet fejlesztése. A háromszögek tulajdonságaira 

vonatkozó igaz-hamis állítások megfogalmazása során részvétel 

vitában, a kulturált vita szabályainak alkalmazása. 

 

A háromszögek magassága, magasságvonala. A háromszögek ke-

rületének és területének kiszámítása. 

Átdarabolás a terület meghatározásához. Eredmények becslése. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs program. 

A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege. 

Matematikatörténet: Bolyai Farkas, Bolyai János. 

Érdekességek: gömbi geometria. 

Tételek megfogalmazása megfigyelés alapján. Bizonyítási igény 

fejlesztése. 

 

Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. 

Kör kerülete, területe. 

A kör és érintője. 

Szabályos sokszögek. 

Törekvés a tömör, de pontos, szabatos kommunikációra. A szak-

nyelv minél pontosabb használata írásban is. 

A terület meghatározása átdarabolással. 

A kör kerületének közelítése méréssel. 

Számítógépes animáció használata az egyes területképletekhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a hétköznapi 

problémák területtel kap-

csolatos számításai (lefe-

dések, szabászat, földmé-

rés). 

 

Vizuális kultúra: Panthe-

on, Colosseum.  

A tanult síkbeli alakzatok (háromszög, trapéz, paralelogramma, 

deltoid) szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges eszközök célszerű használata. Átélt 

folyamatról készült leírás gondolatmenetének értelmezése (pl. egy 

szerkesztés leírt lépéseiről a folyamat felidézése). 

A szaknyelv pontos használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki rajz 

készítése. 

 

Földrajz: szélességi kö-

rök és hosszúsági fokok. 

 

Magyar nyelv és iroda-



 

 

lom: szabatos fogalma-

zás. 

Középpontos tükrözés.  

A transzformáció tulajdonságai, kép szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a szerkesztés során. A transzfor-

mációs szemlélet továbbfejlesztése. 

Vizuális kultúra: művé-

szeti alkotások megfi-

gyelése a tanult transz-

formációk segítségével. 

Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban.  

A matematika kapcsolata a természettel és a művészeti 

alkotásokkal: művészeti alkotások vizsgálata (Penrose, Escher, 

Vasarely). 

Gondolkodás fejlesztése szimmetrián alapuló játékokon keresztül. 

Vizuális kultúra; bioló-

gia-egészségtan: közép-

pontosan szimmetrikus 

alakzatok megfigyelése, 

vizsgálata a természetben 

és a műalkotásokban. 

Paralelogramma, rombusz tulajdonságai. 

A középpontos tükrözés tulajdonságainak felhasználása: a tulaj-

donságok vizsgálatánál. 

 

Tengelyes és középpontos szimmetria alkalmazása 

szerkesztésekben. 

Pontos, precíz munka elvégzése a szerkesztés során. 

Vizuális kultúra: festmé-

nyek geometriai alakza-

tai. 

Eltolás, a vektor fogalma. 

Egyszerű alakzatok eltolt képének megszerkesztése. 

 

Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek). 

A tanult transzformációk felhasználása: a fogalmak kialakításánál. 

 

Az egybevágóság szemléletes fogalma, a háromszögek egybevágó-

ságának esetei. 

Az egybevágóság jelölése.   

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: festmé-

nyek, művészeti alkotá-

sok egybevágó geometri-

ai alakzatai. 

Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, 

tulajdonságai, felszíne, térfogata.  

Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel. 

A halmazszemlélet és a térszemlélet fejlesztése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: modellek ké-

szítése, tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári: törté-

nelmi épületek látszati 

képe és alaprajza közötti 

összefüggések megfigye-

lése. 

 

Vizuális kultúra: térbeli 

tárgyak síkbeli megjele-

nítése. 

Mértékegységek átváltása racionális számkörben.  

A gyakorlati mérések, mértékegységváltások helyes elvégzése.  

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő becslé-

se, mérése. 

 

Fizika; kémia: mérés, 

mértékegységek, mérték-



 

 

egységek átváltása. 

Pitagorasz tétele 

Matematikatörténet: Pitagorasz élete és munkássága. A pitagoraszi 

számhármasok. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása geometriai számításokban. 

Annak felismerése, hogy a matematika az emberiség kultúrájának 

része. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Számítógépes program felhasználása: a tétel bizonyításánál. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Pitagorasz és kora. 

Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű használata a számítások egyszerűsítésé-

re, gyorsítására. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, szö-

vegértelmezés. 

Kicsinyítés és nagyítás.  

A középpontos nagyítás, kicsinyítés felismerése hétköznapi szituá-

ciókban. 

Földrajz: térkép. 

 

Biológia-egészségtan: 

mikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra: valós 

tárgyak arányosan kicsi-

nyített vagy nagyított 

rajza. 

Kulcsfo-

galmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás. 

Vektor. Egybevágóság.  

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal. 

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

4. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

13-C:17 óra 

Előzetes tu-

dás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszö-

gű koordináta-rendszerben. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése.  

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, al-

kalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvényábrázolás). 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti hozzárendelések megjelení-

tése konkrét esetekben. Függvények és ábrázolá-

suk a derékszögű koordinátarendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése a 

Fizika; biológia-egészségtan; kémia; föld-

rajz: függvényekkel leírható folyamatok. 



 

 

grafikon alapján. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus képe. 

(Példa nem lineáris függvényre: f(x) = x
2
, f(x) 

 .(׀x׀=

Függvények jellemzése növekedés, fogyás. 

A mindennapi élet, a tudományok és a matema-

tika közötti kapcsolat fölfedezése konkrét példák 

alapján. 

Számolási készség fejlesztése a racionális szám-

körben. 

Számítógép használata a függvények ábrázolásá-

ra. 

Fizika: út-idő; feszültség-áramerősség. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus 

megoldása. 

A tanult ismeretek alkalmazása új helyzetben. 

 

Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: 

szöveggel vagy matematikai alakban megadott 

szabály grafikus megjelenítése értéktáblázat 

segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, megfogalmazása szó-

ban, írásban, grafikonok olvasása és készítése 

egyszerű esetekben. 

Adatok és grafikonok elemzése a környezet 

szennyezettségével kapcsolatban. 

Földrajz: adatok hőmérsékletre, csapadék 

mennyiségére. 

 

Kémia: értékek a levegő és a víz szennye-

zettségére vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata.  

Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer.  

 

Kulcsfo-

galmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezési 

tartomány, értékkészlet. 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

5-C:7 óra 

Előzetes tu-

dás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. 

A tematikai 

egység neve-

lési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság 

szemléltetése, grafikonok készítése. 

Adatsokaságban való eligazodás: táblázatok ol-

vasása, grafikonok készítése, elemzése.  

Együttműködési készség fejlődése. 

Testnevelés és sport: teljesítmények adata-

inak, mérkőzések eredményeinek táblázat-

ba rendezése. 



 

 

Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) 

és értelmezése, ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása. Gazdasági statiszti-

kai adatok, grafikonok értelmezése, elemzése. 

Adatsokaságban való eligazodás képességének 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; föld-

rajz; történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek: táblázatok és grafikonok 

adatainak ki- és leolvasása, elemzése, ada-

tok gyűjtése, táblázatba rendezése. 

Informatika: statisztikai adatelemzés. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fo-

galma. 

Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma. 

Matematikatörténet: érdekességek a valószínű-

ség- számítás fejlődéséről. 

Valószínűségi szemlélet fejlesztése. 

Tudatos megfigyelés. 

A tapasztalatok rögzítése.  

Tanulói együttműködés fejlesztése. 

Számítógép használata a tudománytörténeti érde-

kességek felkutatásához. 

 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 



 

 

Ötosztályos képzés 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

9/Ny. évfolyam 

A modern társadalomban való aktív részvétel és egyéni boldogulás nem csak attól függ, 

hogy a tanulók mennyire alaposan sajátítják el az egyes tantárgyak tanterveit, tananyagát. Ma 

egyre fontosabbá válik, hogy a felnövekvő nemzedék milyen képességekkel rendelkezik azon 

a téren, hogy a munkájával kapcsolatos, vagy egyéni céljaival összefüggő területeken képes 

legyen tudását, képességeit továbbfejleszteni, vagyis alkalmas legyen a „jó pap holtig tanul” 

(life long learning) alkalmazására. 

A matematika területén sem elegendő az alapvető területek (mint a számok és műveletek, 

mértékegységek, síkbeli és térbeli alakzatok és tulajdonságaik, a bizonytalanság, növekedés 

és változás) ismerete, hanem elengedhetetlen a matematikai gondolkodás, a modellezés és 

problémamegoldás képessége is. Ugyanígy fontos a matematikai problémák önálló 

felvetésének képessége, az elemzés, az alternatívák kidolgozása, a probléma leírása, a 

szimbólumok használatának képessége, bizonyítások igénye, a matematika nyelvén történő 

kommunikálás. 

A matematikatudás definíciójának fontos eleme a matematikai ismeretek alkalmazása 

különféle, „autentikus” környezetben. (Vagyis, ha egy valós élethelyzet szereplőinek a 

gyakorlatban átélt tapasztalatát fogalmazza meg, mely lehet személyes, iskolai vagy 

munkahelyzet, kapcsolódhat a szűkebb vagy tágabb környezetünkhöz, mindennapos 

életünkhöz vagy tudományos helyzetekhez.) 

Matematika tanításunk alapvető céljának tekintjük tehát a 9 NY. évfolyamon a diákok 

különböző kompetenciáinak fejlesztését, különösen a 

  kommunikáció 

  kooperáció 

  problémamegoldó gondolkodás 

  szabad asszociációs képességek fejlesztése 

  az ismeretszerzés megtanulása 

képességekét. 

Fontosnak tartjuk a hozzánk érkező tanulóknak az egy szintre emelését ezen az 

évfolyamon. A nyolcosztályos képzésben részt vevő tanulóinknak a tudását pedig szinten 

tartjuk állandó ismétlésekkel, ismétlő feladatsorok megoldásával.  

 

Éves óraszám: 36 

Heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 32 

Számtan, algebra 22 

Függvények 5 

Geometriai transzformációk, vektorok 5 

 



 

 

A szabadon hagyott órák száma 4 felhasználása: 

 

 számonkérés 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

1. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tu-

dás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekí-

tés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat 

tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása; 

matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott szitu-

ációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő 

szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, tört-

részeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos 

tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, 

megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségválla-

lás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem raci-

onális számra (végtelen, nem szakaszos tizedes törtek). 

A számfogalom mélyítése. 

 

A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata. 

A rendszerező képesség fejlesztése. 

 

Műveletek racionális számkörben írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes kerekítése. 

Eredmények becslése, ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz: számításos fela-

datok. 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

A mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati kapcsolatok 

meglátása, a felmerülő arányossági feladatok megoldása. 

A következtetési képesség fejlesztése.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia; föld-



 

 

rajz: arányossági szá-

mítások felhasználása: 

feladatmegoldások-

ban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajzok értelmezése. 

Mértékegységek átváltása racionális számkörben. 

Ciklusonként átélt idő és lineáris időfogalom, időtartam, időpont. 

Gyakorlati mérések, mértékegység-átváltások helyes elvégzése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 

Az alap, a százalékérték és a százalékláb fogalmának ismerete, értel-

mezése, kiszámításuk következtetéssel, a megfelelő összefüggések 

alkalmazásával. 

A mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati kapcsolat meg-

látása a gazdasági élet, a környezetvédelem, a családi háztartás köré-

ből vett egyszerűbb példákon. 

 

Zsebszámológép célszerű használata a számítások egyszerűsítésére, 

gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia: számí-

tási feladatok. 

Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú, egynemű 

kifejezés fogalma. Helyettesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések megértése, rögzítése, definíciókra való emlé-

kezés. Egyszerű szimbólumok megértése és alkalmazása a matemati-

kában. Betűk használata szöveges feladatok általánosításánál. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, le-

írása a matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és 

többtagú algebrai egész kifejezések szorzása racionális számmal, egy-

tagú egész kifejezéssel.  

Algebrai kifejezések egyszerű átalakításának felismerése. Műveletek 

biztos elvégzése, törekvés a pontos, precíz munkára. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: Kép-

letek átalakítása. A 

képlet értelme, jelen-

tősége. Helyettesítési 

érték kiszámítása kép-

let alapján.  

Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyszerű egyenletek, 

elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. 

Algoritmikus gondolkodás alkalmazása. A megoldások ábrázolása 

számegyenesen.  

Pontos munkavégzés. Számolási készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének erősödése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: szá-

mításos feladatok.  

Kulcsfogal-

mak/ fogal-

Racionális szám.  

Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 



 

 

mak Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egynemű 

kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

2. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tu-

dás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszö-

gű koordináta-rendszerben. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése.  

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, al-

kalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvényábrázolás). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti hozzárendelések megjelení-

tése konkrét esetekben. Függvények és ábrázolá-

suk a derékszögű koordinátarendszerben. 

A függvényszemlélet ismétlése. 

Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése a 

grafikon alapján. 

Fizika; biológia-egészségtan; kémia; föld-

rajz: függvényekkel leírható folyamatok. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus képe. 

Függvények jellemzése növekedés, fogyás. 

A mindennapi élet, a tudományok és a matema-

tika közötti kapcsolat fölfedezése konkrét példák 

alapján. 

Számolási készség fejlesztése a racionális szám-

körben. 

Számítógép használata a függvények ábrázolásá-

ra. 

Fizika: út-idő; feszültség-áramerősség. 

A tanult ismeretek alkalmazása.  

Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: 

szöveggel vagy matematikai alakban megadott 

szabály grafikus megjelenítése értéktáblázat 

segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, megfogalmazása szó-

ban, írásban, grafikonok olvasása és készítése 

egyszerű esetekben. 

Adatok és grafikonok elemzése a környezet 

szennyezettségével kapcsolatban. 

Földrajz: adatok hőmérsékletre, csapadék 

mennyiségére. 

 

Kémia: értékek a levegő és a víz szennye-

zettségére vonatkozóan. 

Kulcsfo-

galmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezési 

tartomány, értékkészlet. 

 



 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

3. Geometriai transzformációk: vekto-

rok 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tu-

dás 

Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése a környezetünkben, 

alkalmazásuk egyszerű feladatokban. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A geometriai transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szim-

metria szerepe a matematikában és a valóságban. Tájékozódás valóságos vi-

szonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós probléma geometriai mo-

delljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények összeve-

tése a valósággal  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vektor. Ellentett vektorok, null vektor, egyenlő vektorok, vektor 

abszolút értéke. 

Műveletek vektorokkal: 

összeadás (paralelogramma-módszer, láncmódszer); 

kivonás 

számmal való szorzás. 

Vektor felbontása összetevőkre. 

 

Fizika:Newton III. 

törvénye, mozgások 

összetétele, lejtő 

Kulcsfo-

galmak/ 

fogalmak 

egységvektor, ellentett vektor, vektor abszolút értéke. 

 

9–10. évfolyam, alapszintű képzés 

 

Ez a matematika helyi tanterv mindazon tanulóknak szól, akik a 9. osztályban még nem 

választottak matematikából emelt szintű képzést. Azoknak is, akik majd később, fakultáción 

akarnak felkészülni matematikaigényes pályákra, és természetesen azoknak is, akiknek a 

középiskola után nem lesz rendszeres kapcsolatuk a matematikával, de egész életükben hatni 

fog, hogy itt milyen készségeik alakultak ki a problémamegoldásban, a rendszerező, elemző 

gondolkodásban. Ezeket a tanulókat ebben az időszakban lehet megnyerni a gazdasági 

fejlődés szempontjából meghatározó fontosságú természettudományos, műszaki, informatikai 

pályáknak. 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az 

ismertszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, 

ellenőrzése, és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két 

évfolyamán sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, fogalom újra előkerül, úgy, 

hogy a fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, 

kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a 

tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. 

(Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások 

megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések 

felsorolása, a következmények elemzése.) A felsorolt célok az általános iskolai 

matematikatanítás céljaihoz képest jelentős többletet jelentenek, ezért is fontos, hogy 

változatos módszertani megoldásokkal tegyük könnyebbé az átmenetet. 

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei a matematikai alapú 

játékok. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon 

alapuló számjátékokat, és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni 



 

 

akarnak, ezért természetes módon elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan 

következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket végeznek, amilyeneket hagyományos 

feladatokkal nem tudnánk elérni. A matematikatanításnak ebben a szakaszában sok érdekes 

matematikatörténeti vonatkozással hozzuk közelebb a tanulókhoz a tantárgyat. A témakör 

egyes elemeihez kapcsolódva mutatjuk be néhány matematikus életútját. A geometria egyes 

területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve 

világossá tesszük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az 

ezekre a témákra fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, 

javuló motiváció miatt. (A tantervben dőlt betűkkel szerepelnek ezek a részek.) 

Változatos példákkal, feladatokkal mutatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú 

feladatokkal, számos geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre 

optimális megoldásokat keresni. 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Követelmény, 

hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. 

Ez a kutatómunka hozzájárul a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, 

mint a geometriai és egyéb matematikai programok használata is. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat évfolyamonként a táblázatok 

tartalmazzák. 

 

9. évfolyam 

Éves óraszám: 108 

Heti óraszám: 3 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 98 

Gondolkodási és megismerési módszerek 8 

Számtan, algebra 37 

Összefüggések, függvények, sorozatok 13 

Geometria 35 

Valószínűség, statisztika 5 

 

A szabadon hagyott órák száma (10) felhasználása: 

 

 összefoglalás, ismétlés 

 számonkérés, ellenőrzés 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Hal-

mazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezé-

sében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismere-

te. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. 

A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások 



 

 

céljai megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; 

ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önelle-

nőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogal-

ma. 

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható 

meg természetes számmal. 

Matematikatörténet: Cantor. 

 

Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok 

közötti viszonyok megjelenítése. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése.  

Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása.  

Elnevezések megtanulása, definíciókra való emlékezés. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mondatok, 

szavak, hangok rend-

szerezése. 

 

Biológia-egészségtan: 

halmazműveletek al-

kalmazása a rendszer-

tanban. 

 

Kémia: anyagok cso-

portosítása. 

Alaphalmaz és komplementer halmaz.  

Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs komplementer 

halmaz.  

Halmaz közös elem nélküli halmazokra bontása jelentőségének belá-

tása. 

Biológia-egészségtan: 

élőlények osztályozá-

sa; besorolás közös 

rész nélküli halmazok-

ba. 

A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, 

racionális számok. 

A számírás története. 

A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész 

számok, racionális számok elhelyezése halmazábrában, számegyene-

sen. 

Informatika: számáb-

rázolás (probléma-

megoldás táblázatke-

zelővel). 

Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális 

szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalma-

zok (kör, gömb, felező merőleges, szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése (például két feltétellel megadott 

ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 

ábrázolása. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs progra-

mok használata. 

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

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfe-

dezése, megértése, önálló alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a 

matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának ösz-

szevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található 

matematikai információk felfedezése, rendezése a megadott célnak 

megfelelően. Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg 

 



 

 

értelmezése. 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a szöveg alapján a megfele-

lő matematikai modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problé-

mák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a 

szövegben előforduló információk). Figyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás és szövegfeldolgozás: az indukció és 

dedukció, a rendszerezés, a következtetés.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés; 

információk azonosí-

tása és összekapcsolá-

sa, a szöveg egységei 

közötti tartalmi megfe-

lelés felismerése; a 

szöveg tartalmi elemei 

közötti kijelentés-érv, 

ok-okozati viszony 

felismerése és magya-

rázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

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

Nyitott mondatok igazsághalmaza, szemléltetés módjai. 

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

Halmazok eszközjellegű használata. 

 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sej-

tés, cáfolás (folyamatos feladat a 9–12. évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz szerepe a tudományosság kialakításá-

ban. Nevezetes sejtések (pl. ikerprím sejtés); hosszan „élt”, de meg-

oldott sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönbözte-

tése. 

Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a vita-

partner szempontjának) egyidejű követése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mások érvelé-

sének összefoglalása 

és figyelembevétele. 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú állítások.  

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

ismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése. 

 

Bizonyítás.  

Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje).  

Következtetés megítélése helyessége szerint. A bizonyítás gondolat-

menetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes és helytelenül megfogalmazott kö-

vetkeztetésekre. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és 

cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gya-

korlati problémák. 

Informatika: problé-

mamegoldás táblázat-



 

 

Kombinatorika a mindennapokban. Logikai szita. 

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell 

találni, de minden esetet csak egyszer lehet számításba venni. Meg-

osztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Eset-

felsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás; a sikerte-

lenség okának feltárása (pl. minden feltételre figyelt-e). 

kezelővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása 

a kombinatorika esz-

közeivel. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: periodicitás, 

ismétlődés és kombi-

natorika mint szerve-

zőelv poetizált szöve-

gekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, tele-

pülés úthálózata stb. szemléltetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Kémia: molekulák 

térszerkezete. 

 

Informatika: problé-

mamegoldás informa-

tikai eszközökkel és 

módszerekkel, hálóza-

tok. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: pl. családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs 

fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Felté-

tel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági 

szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, záró-

jel használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű 

szöveg alapján elsőfokú egyismeretlenes egyenlet felírása (modell alkotá-

sa), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Prob-

lémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, 

kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló 

kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell ha-

tókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; elle-

nőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, ered-

mény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  



 

 

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. Relatív prímek.  

Matematikatörténeti és számelméleti érdekességek: 

(pl. végtelen sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos szá-

mok,  

Eukleidész. Mersenne, Euler, Fermat) 

A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős felbon-

tás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározá-

sa a felbontás segítségével. 

Egyszerű oszthatósági feladatok, szöveges feladatok megoldása. 

Gondolatmenet követése, egyszerű gondolatmenet megfordítása.  

Érvelés. 

 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. 

Korábbi ismeretekre való emlékezés. 

 

Számok abszolút értéke. 

Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval). 

Fizika: hőmérséklet, 

elektromos töltés, 

áram, feszültség elője-

les értelmezése. 

Különböző számrendszerek. A helyiértékes írásmód lényege. Kettes 

számrendszer. 

Matematikatörténet: Neumann János. 

A különböző számrendszerek egyenértékűségének belátása. 

Informatika: kommu-

nikáció ember és gép 

között, adattárolás egy-

ségei. 

Számok normálalakja. 

Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, pénz, adat 

stb.) mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi kö-

vetkeztetések. Számolás normálalakkal írásban és számológép segítsé-

gével. 

A természettudományokban és a társadalomban előforduló nagy és kis 

mennyiségekkel történő számolás 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: tér, 

idő, nagyságrendek – 

méretek és nagyság-

rendek becslése és 

számítása az atomok 

méreteitől az ismert 

világ méretéig; szeny-

nyezés, környezetvéde-

lem. 

Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivi-

tás.  

Számolási szabályok, zárójelek használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása:.  

 

(a ± b)
2
, (a ± b)

3
 polinom alakja, 22 ba   szorzat alakja. Azonosság 

fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása (azonosságok).  

Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok igazolásánál. 

Fizika: számítási fela-

datok megoldása (pl. 

munkatétel). 

Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti művele-

tekre. Tanult azonosságok alkalmazása. Algebrai tört értelmezési tar-

tománya. Algebrai kifejezések egyszerűbb alakra hozása. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: szá-

mítási feladatok. 



 

 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerű-

sítése, bővítése, műveletek törtekkel). 

Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása különböző mód-

szerekkel (lebontogatás, mérlegelv, szorzattá alakítás, értelmezési tar-

tomány és értékkészlet vizsgálata, grafikus módszer). Egyszerű egyen-

letek paraméterrel. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása:, kiegé-

szítése. Módszerek tudatos kiválasztása és alkalmazása. 

 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése.  

Különböző módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (behelyet-

tesítő módszer, egyenlő illetve ellentett együtthatók módszere, grafikus 

módszer). 

Fizika: kinematika, 

dinamika. 

Elsőfokú egyenletre, egyenletrendszerre vezető szöveges számítási 

feladatok a természettudományokból, a mindennapokból.  

Szöveges számítási feladatok megoldása a természettudományokból, a 

mindennapokból (pl. százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áreme-

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

élelmiszerek százalékos összetétele).  

A növekedés és csökkenés kifejezése százalékkal („mihez viszonyí-

tunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  

Számológép használata. Az értelmes kerekítés megtalálása. 

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének 

elkészítése (egyenlet, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás 

ellenőrzése, a gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valóság-

gal (lehetséges-e?). 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: szá-

mítási feladatok. 

 

Informatika: problé-

mamegoldás táblázat-

kezelővel. 

 

Földrajz: a pénzvilág 

működése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

élelmiszer-választás, 

becslések, mérések, 

számítások. 

 

Társadalmi, állampol-

gári és gazdasági is-

meretek: a család 

pénzügyei és gazdál-

kodása, vállalkozások. 

Fizika: kinematika, 

dinamika. 

 

Kémia: százalékos 

keverési feladatok. 

Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségének belátása. Helyettesítési érték ki-

számítása képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése.. 

Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. baxcx  . 

Definíciókra való emlékezés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azo-

nosság. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Elsőfokú egyenletrendszer. 

Egyenlőtlenség.  

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pon-

tok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függ-

vény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak 

kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjeleníté-

se.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét függvények elemzése a grafikonjuk 

alapján.  

Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése grafikon alapján. Számí-

tógép használata a függvények vizsgálatára. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: idő-

ben lejátszódó folya-

matok leírása, elemzé-

se. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata, adatkezelés 

táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulaj-

donságai. Az egyenes arányosságot leíró függvény. A lineáris függ-

vény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris kapcsola-

tokban. 

Táblázatok készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően. 

Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazá-

sa. Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapok-

ban (pl. egységár, a változás sebessége). Lineáris függvény ábrázolása 

paraméterei alapján. 

Számítógép használata a lineáris folyamat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris 

folyamatok vizsgálata, 

a változás sebessége. 

 

Kémia: egyenes ará-

nyosság. 

 

Informatika: táblázat-

kezelés. 

Az abszolútérték-függvény. Az baxx   függvény grafikonja, tu-

lajdonságai ( 0a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az xx  ( 0x ) függvény grafikonja, 

tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok). 

 

A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x   ( 0ax ) grafikonja, tulaj-

donságai.  

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok). 

Fizika: ideális gáz, 

izoterma. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Függvények alkalmazása.  

Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat 

elemzése a függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a való-

sággal. A modell érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.  Fizika; kémia; bioló-



 

 

Egy adott probléma megoldása két különböző módszerrel.  

Az algebrai és a grafikus módszer összevetése. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése.  

Számítógépes program használata. 

gia-egészségtan; föld-

rajz: számítási felada-

tok. 

Az cbxaxx 2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulaj-

donságai.  

Függvénytranszformációk áttekintése az vuxax  2)(  alak segít-

ségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai ismeretek és függvénytulajdonságok 

ismerete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás ki-

nematikája. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megol-

dás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elneve-

zése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög 

szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesz-

tése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, hengerek és 

gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Az egybevágósági 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szere-

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

elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép 

és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számí-

tási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások 

logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének 

megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a 

valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép 

használata. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezé-

se. (Folyamatosan a 9-10. évfolyamon.) 

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

készítése. 

 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső 

szögfelezők, magasságvonalak, súlyvonalak, középvonalak tulajdon-

ságai. Körülírt kör, beírt kör. 

Matematikatörténet: Euler-egyenes, Feuerbach-kör bemutatása (inter-

aktív szerkesztőprogrammal, bizonyítás nélkül). 

A definíciók és tételek pontos ismerete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek 

összege. Szabályos sokszög belső szöge. 

Fogalmak alkotása specializálással: konvex sokszög, szabályos sok-

 



 

 

szög. 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. 

Fizika: körmozgás, a 

körpályán mozgó test 

sebessége. 

 

Vizuális kultúra: építé-

szeti stílusok. 

A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tar-

tozó körív hossza között (szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

Fizika: körmozgás 

sebessége, szögsebes-

sége. 

 

Földrajz: távolság a 

Föld két pontja között. 

A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá 

tartozó körcikk területe között (szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

 

A szög mérése. A szög ívmértéke.  

Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegység-választás, mérőszám. 

Fizika: szögsebesség, 

körmozgás, rezgőmoz-

gás. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

földgömbön; hosszú-

sági és szélességi kö-

rök, helymeghatározás. 

Thalész tétele, és alkalmazásai. 

A matematika mint kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlá-

sa. 

 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. 

(Koordináta-geometria előkészítése.) 

Ismeretek mozgósítása, rendszerezése problémamegoldás érdekében. 

Állítás és megfordításának gyakorlása.  

Fizika: vektor felbon-

tása merőleges össze-

tevőkre. 

A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elfor-

gatás. A transzformációk tulajdonságai.  

A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása. 

Fizika: 

elmozdulásvektor, for-

gások. 

 

Földrajz: bolygók ten-

gely körüli forgása, 

keringés a Nap körül. 

Egybevágóság, szimmetria.  

Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a környe-

zetünkben található tárgyakban, részvétel szimmetrián alapuló játé-

kokban. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

 

Vizuális kultúra: kife-

jezés, képzőművészet; 

művészettörténeti stí-

luskorszakok. 

 

Biológia-egészségtan: 



 

 

az emberi test síkjai, 

szimmetriája. 

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik 

szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializálással. 

Vizuális kultúra: kife-

jezés, képzőművészet; 

művészettörténeti stí-

luskorszakok. 

Egyszerű szerkesztési feladatok.  

Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv készítése, ellenőr-

zés. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követé-

se. Pontos, esztétikus munkára nevelés. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Vektorok összege, két vektor különbsége. 

Műveleti analógiák (összeadás, kivonás). 

Fizika: erők összege, 

két erő különbsége, 

vektormennyiség vál-

tozása (pl. sebesség-

változás). 

Vektor szorzása valós számmal. 

Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása. 

Fizika: Newton II. tör-

vénye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. 

Sokszög. Háromszög, 

négyszög, speciális 

háromszög, speciális 

négyszög. Belső szög, 

külső szög, átló. Kerü-

let, terület. Egybevágó. 

Szimmetria. Vektor, 

vektorművelet.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. 

Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok rende-

zésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, el-

oszlás, kördiagram, oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, készítése.  

Grafikai szervezők összevetése más formátumú dokumentumokkal, 

következtetések levonása írott, ábrázolt és számszerű információ ösz-

szekapcsolásával. 

Számítógép használata. 

Informatika: adatkeze-

lés, adatfeldolgozás, 

információmegjelení-

tés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: történelmi, tár-

sadalmi témák vizuális 

ábrázolása (táblázat, 

diagram). 

 

Földrajz: időjárási, 

éghajlati és gazdasági 



 

 

statisztikák. 

Adatsokaságok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem. 

A statisztikai mutatók nyújtotta információk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata kevés statisztikai jellemzővel: előnyök és 

hátrányok.  

Informatika: statiszti-

kai adatelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag., terjedelem, szórás. Gyako-

riság, relatív gyakoriság. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

9. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szem-

léltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

 – Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakki-

fejezéseket a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felis-

merése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondo-

latmenetének rögzítése szóban, írásban. 

 

Számtan, algebra 

 – Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kife-

jezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásá-

ban (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek 

értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok 

megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 

egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyen-

letrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tanköny-

vek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg ki-

emelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafi-

konja alapján. 

 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 – A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- 

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, 

nemcsak a matematika, hanem a természettudományos tárgyak megértése 

miatt, és különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 

Geometria 

 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 



 

 

 – A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak 

ismerete. 

 – Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont sze-

rinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 

 – Szimmetria ismerete, használata. 

 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, ne-

vezetes vonalak, pontok, körök). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel.  

 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 – Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal. 

 – Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kiala-

kulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismere-

te; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megal-

kotása. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dina-

mikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldá-

sánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakori-

ságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása. 

 – A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező ké-

pessége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról 

adatsokaság jellemzőit leolvasni.  

 

10. évfolyam 

Éves óraszám: 108 

Heti óraszám: 3 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 98 

Gondolkodási és megismerési módszerek 6 

Számtan, algebra 33 

Összefüggések, függvények, sorozatok 13 

Geometria, trigonometria 43 

Valószínűség, statisztika 3 

 



 

 

A szabadon hagyott órák száma 10 felhasználása: 

 

 összefoglalás, ismétlés 

 számonkérés, ellenőrzés 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések 

adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemu-

tatása. A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis állítá-

sok megkülönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képessé-

gének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós ké-

pesség, kombinációs készség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sej-

tés, cáfolás (folyamatos feladat a 9–12. évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz szerepe a tudományosság kialakításá-

ban. Nevezetes sejtések (pl. ikerprím sejtés); hosszan „élt”, de meg-

oldott sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönbözte-

tése. 

Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a vita-

partner szempontjának) egyidejű követése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mások érvelé-

sének összefoglalása 

és figyelembevétele. 

Állítás, tétel és megfordítása. Szükséges feltétel, elegendő feltétel. 

„Akkor és csak akkor” típusú állítások. 

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

ismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése. 

 

Bizonyítás. Bizonyítási módszerek, jellegzetes gondolatmenetek (in-

direkt módszer, skatulya-elv) konkrét példákon keresztül. 

Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje).  

Következtetés megítélése helyessége szerint. A bizonyítás gondolat-

menetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes és helytelenül megfogalmazott kö-

vetkeztetésekre. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és 

cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

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

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfe-

dezése, megértése, önálló alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a 

matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának ösz-

szevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található 

matematikai információk felfedezése, rendezése a megadott célnak 

 



 

 

megfelelően. Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg 

értelmezése. 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a szöveg alapján a megfele-

lő matematikai modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problé-

mák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a 

szövegben előforduló információk). Figyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás és szövegfeldolgozás: az indukció és 

dedukció, a rendszerezés, a következtetés.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés; 

információk azonosí-

tása és összekapcsolá-

sa, a szöveg egységei 

közötti tartalmi megfe-

lelés felismerése; a 

szöveg tartalmi elemei 

közötti kijelentés-érv, 

ok-okozati viszony 

felismerése és magya-

rázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gya-

korlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell 

találni, de minden esetet csak egyszer lehet számításba venni. Meg-

osztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Eset-

felsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás; a sikerte-

lenség okának feltárása (pl. minden feltételre figyelt-e). 

Informatika: problé-

mamegoldás táblázat-

kezelővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása 

a kombinatorika esz-

közeivel. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: periodicitás, 

ismétlődés és kombi-

natorika mint szerve-

zőelv poetizált szöve-

gekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, tele-

pülés úthálózata stb. szemléltetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Kémia: molekulák 

térszerkezete. 

 

Informatika: problé-

mamegoldás informa-

tikai eszközökkel és 

módszerekkel, hálóza-

tok. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: pl. családfa. 

 

Technika, életvitel és 



 

 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma. Feltétel és következmény. Szükséges 

feltétel, elegendő feltétel.  Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

Faktoriális. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Egész kitevőjű hatványozás. Számolás algebrai kifejezésekkel. Egyen-

let, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján 

egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. Négyzet-

gyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Prob-

lémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, 

kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú egyen-

letek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer 

önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai.  

A négyzetgyök azonosságainak használata konkrét esetekben. Gyök-

jel alól kihozatal, nevező gyöktelenítése. 

Fizika: fonálinga len-

gésideje, rezgésidő 

számítása. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára 

(szorzattá alakítás, teljes négyzetté kiegészítés). Ismeretek tudatos 

memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és megoldóképlet ösz-

szekapcsolódása).  

A megoldóképlet biztos használata. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás ki-

nematikája. 

Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges felada-

tok.  

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg 

alapján. A megoldás ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Fizika; kémia: számí-

tási feladatok. 

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása. 

 

Gyökök és együtthatók összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása. 

Matematikatörténet: részletek a harmad- és ötödfokú egyenlet meg-

oldásának történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a matematikában megoldhatatlan prob-

lémák.
 

 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. 

Fizika: például egyen-

letesen gyorsuló moz-

gással kapcsolatos 



 

 

kinematikai feladat. 

Másodfokú egyenletrendszer.  

A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megoldása. A behelyettesítő 

módszerrel is megoldható feladatok.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. 

 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 02  cbxax  (vagy > 0) 

alakra visszavezethető egyenlőtlenségek ( 0a ). 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú függ-

vény eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs progra-

mok használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletek-

re, átalakításokra. Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshal-

maz. Hamis gyök, gyökvesztés. Egyszerű paraméteres másodfokú 

egyenletek. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. 

Halmazok eszközjellegű használata. 

 

Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. 

Gyakorlati példa minimum és maximum probléma megoldására. 

Geometria és algebra összekapcsolása az azonosság igazolásánál.  

Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és 

maximumproblémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Gyöktényezős alak. Egyenletrendszer. 

Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. Szélsőérték. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függ-

vény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak 

kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelení-

tése. A periodicitás kezelése. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvények alkalmazása másodfokú és gyökös egyenletek, egyenlőt-

lenségek megoldására; másodfokú függvényre vezető szélsőérték-

feladatok 
Függvénytulajdonságok tudatos alkalmazása 

 

. Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

A trigonometrikus függvények ( xtgx;xcosx;xsinx  ) áb-

rázolása, jellemzése. 

A szögfüggvények értelmezési tartománya, értékkészlete, 

zérushelyek, szélsőérték, periódus, monotonitás, korlátosság, paritás. 

Függvény-transzformáció, függvényvizsgálat 

A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. A 

permanencia-elv alkalmazása. Időtől függő periodikus jelenségek 

kezelése. 

Fizika: periodikus 

mozgás, hullámmoz-

gás, váltakozó feszült-

ség és áram.  

 

Földrajz: térábrázolás 

és térmegismerés esz-

közei, GPS. 

A trigonometrikus függvények alkalmazása egyszerű egyenletek 

megoldásában. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trigonometrikus függvény. Periodikusság. Grafikus megoldás. 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria,trigonometria 
Órakeret 

43 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négy-

szögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, 

felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkeszté-

se alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Három-

szögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felisme-

rése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transz-

formációk alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az elégsé-

ges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és 

egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási 

terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus 

sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, 

számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. A 

valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése, gya-

korlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek 

mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése: kerületi és kö-

zépponti szög fogalma, kerületi szögek tétele; húrnégy-

szög fogalma, húrnégyszögek tétele. Látószög; látószög-

körív mint speciális ponthalmaz (Thalész tételének álta-

lánosítása). 

Korábbi ismeretek felelevenítése, új ismeretek beilleszté-

se a korábbi ismeretek rendszerébe.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. 

A hasonlósági transzformáció.  

A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  

A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása: a 

megfelelő szakaszok hosszának aránya állandó, a megfe-

lelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a felszín és a 

térfogat változik. 

 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. Isme-

retek tudatos memorizálása. 

 

A hasonlóság alkalmazásai. 

Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok 

kerületének, területének aránya.  

Új ismeretek matematikai alkalmazása.  

Fizika: súlypont, tömegközéppont. 

 

Vizuális kultúra: összetett arányvi-

szonyok érzékeltetése, formarend, 

az aranymetszés megjelenése a 

természetben, alkalmazása a mű-

vészetekben. 

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben.  



 

 

Két pozitív szám mértani közepe. 

Ismeretek tudatos memorizálása, alkalmazása szakaszok 

hosszának számolásánál, szakaszok szerkesztésénél.  

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, 

terület a tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán 

kívüli problémák modellezése: geometriai modell. 

Földrajz: térképkészítés, térképol-

vasás. 

Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem egyformán változik egy 

test felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Biológia-egészségtan: példák arra, 

amikor adott térfogathoz nagy fe-

lület (pl. fák levelei) tartozik. 

Vektorok felbontása összetevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés korábbi 

információkra. 

Fizika: eredő erő, eredő összete-

vőkre bontása. 

Vektorok a koordináta-rendszerben. Bázisvektorok, vek-

torkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzé-

se. Emlékezés definíciókra. 

Fizika: helymeghatározás, erővek-

tor felbontása összetevőkre. 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangen-

se. 

Fizika: erővektor felbontása derék-

szögű összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek 

alkalmazása a derékszögű háromszög hiányzó adatainak 

kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorla-

ti feladatokban, síkban és térben. A kiterjesztett szög-

függvényfogalom egyszerű alkalmazásai. Nevezetes szö-

gek szögfüggvényei: 30°; 60°; 45°. 

Összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei között. 

Pótszögek szögfüggvényei. A szög ívmértéke. 

A radián mint mértékegység. 

Átváltás fok és radián között 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása  

A valós problémák matematikai (geometriai) modelljé-

nek megalkotása, a problémák önálló megoldása.  

Fizika: erővektor felbontása derék-

szögű összetevőkre. 

Kulcsfogal-

mak/ 

fogalmak 

Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszög. Hasonló. Arány. 

Vektor, vektorművelet, vektorkoordináták. Szinusz, koszinusz, tangens, 

kotangens. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Összeszámlálási alapfeladatok. Százalékszámítás. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, tapaszta-

latszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív gyakori-

ság, eloszlás), következtetések. Táblázat értelmezése, készítése. Számító-

gép használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek, az adatok rendszerezése, a valószínűség 

becslése. 

A rendelkezésre álló adatok alapján jóslás a bekövetkezés esélyé-

re. 

 



 

 

Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, 

szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró események-

re.  

Elemi események. Események előállítása elemi események össze-

geként. Példák független és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítá-

sa. Halmazműveletek és események közötti műveletek összekap-

csolása. 

 

Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria alapján, logikai úton vagy kísérle-

ti úton megadható, megbecsülhető esélye, valószínűsége.  

Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 

öröklés, mutáció. 

A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása példákon 

keresztül. 

A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószí-

nűség kapcsolata. 

 

A valószínűség klasszikus modelljének előkészítése egyszerű pél-

dákon keresztül. 

A modell és a valóság kapcsolata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen (valószínűségi) kísérlet. Véletlen esemény, elemi esemény, biztos 

esemény, lehetetlen esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, relatív 

gyakoriság, esély, valószínűség. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Értsék, és jól használják a matematika logikában megtanult szakki-

fejezéseket a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felis-

merése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondo-

latmenetének rögzítése szóban, írásban. 

 – Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfok-

ról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldá-

sára. 

 

Számtan, algebra 

 – Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok 

megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldá-

sa; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az 

egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 – Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban 

való alkalmazása. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tanköny-

vek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg ki-

emelésére. 

 



 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A trigonometrikus függvények tulajdonságainak és grafikonjának 

alkalmazása egyszerű periodikus jelenségek, folyamatok vizsgálatára.  

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása trigonometrikus 

függvényeken. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafi-

konja alapján. 

 

Geometria 

 – A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti és 

gyakorlati számításokban. 

 – A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete. 

 – Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; ma-

gasságtétel és befogótétel ismerete. 

 – Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázis-

rendszerben. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dina-

mikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldá-

sánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakori-

ságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen 

esemény, véletlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, haszná-

lata. 

 – Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

 – A valószínűségszámítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot 

jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus 

esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény bekövetkezésé-

nek esélyét a klasszikus modell alapján. 

 

11–12. évfolyam, alapszintű képzés 

 

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

tényezője az elemző- és összegzőképesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintését 



 

 

adunk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett 

sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk. Olyanokat, 

amelyekhez kell az előző évek alapozása, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását 

is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A 

sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás 

fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a 

matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk 

meg. 

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

ismeretek más tantárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az 

információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul 

a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran 

alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek 

vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és mindennapjaink 

gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a 

pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

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

elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet feldolgozása például 

alkalmas erre. Ez sokat segíthet abban, hogy a matematikát kevésbé szerető tanulók se 

tekintsék gondolkodásmódjuktól távol álló területnek a matematikát. 

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

számonkérésre 12 órát terveztünk. 

11. évfolyam 

Éves óraszám: 108 

Heti óraszám: 3 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 98 

Gondolkodási és megismerési módszerek 10 

Számtan, algebra 28 

Összefüggések, függvények, sorozatok 13 

Geometria 40 

Valószínűség, statisztika 7 

 

A szabadon hagyott órák száma 10 felhasználása: 

 

 összefoglalás, ismétlés 

 számonkérés, ellenőrzés 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Sorba rendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak. 

A tematikai egy- Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének 



 

 

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, 

konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. 

A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombina-

torika alkalmazása egyszerű geometriai feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémához: kombinatorikai modell.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. 

 

Földrajz: előrejelzé-

sek, tendenciák meg-

fogalmazása 

 

Biológia-egészségtan: 

genetika 

Binomiális együtthatók. 

Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű jelölés megválasztásának 

jelentősége a matematikában.  

 

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az élek 

száma közötti összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. Megfelelő, a prob-

lémát jól tükröző ábra készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Négyzetgyök 

fogalma, azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens 

egyenlet fogalma.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megol-

dása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más 

tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika 

épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fo-

galmak kiterjesztése követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság 

alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

n-edik gyök fogalma, azonosságai. 

A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.  

 

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, ismeretek alapján. A hat-

ványfogalom célszerű kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.  

 

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok 

érvényben maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Ismeretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazá-

sával megoldható exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre veze-

tő valós problémák (például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, né-

pesség alakulása, radioaktivitás). 

Fizika; kémia: radioak-

tivitás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: globális 

problémák – demográ-



 

 

fiai mutatók, a Föld 

eltartó képessége és az 

élelmezési válság, be-

tegségek, világjárvá-

nyok, túltermelés és 

túlfogyasztás. 

A logaritmus értelmezése.  

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás szerepe a Kepler-törvények felfede-

zésében. 

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány fogalma). 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zajszennye-

zés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Fizika: Kepler-

törvények. 

Zsebszámológép használata, táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a technika fejlődésének alapja a matemati-

kai tudás.  

Fizika; kémia: számítá-

si feladatok. 

A logaritmus azonosságai. 

A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazá-

sával megoldható logaritmusos egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával 

megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre 

vezető valós problémák (például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, 

népesség alakulása, radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: 

zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: 

érzékelés, az inger és az 

érzet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csök-

kenés. Logaritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. 

Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás 

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

valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevéke-

nyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. 

Ismerethordozók használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények 

(sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. 

Időtől függő periodikus jelenségek kezelése.  

 

Fizika: periodikus mozgás, 

hullámmozgás, váltakozó 

feszültség és áram.  

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, 

GPS. 

A trigonometrikus függvények transzformációi: cxf )( , Informatika: tantárgyi szi-



 

 

)( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint. 

mulációs programok haszná-

lata. 

Az exponenciális függvények. 

Permanenciaelv alkalmazása. 

 

Exponenciális folyamatok a természetben és a társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponen-

ciális növekedés/csökkenés matematikai modelljének összeve-

tése konkrét, valós problémákban (például: népesség, energia-

felhasználás, járványok stb.).  

Fizika; kémia: radioaktivi-

tás. 

 

Földrajz: a társadalmi-

gazdasági tér szerveződése 

és folyamatai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

földrajz: globális kérdések: - 

erőforrások kimerülése, 

fenntarthatóság, demográfiai 

robbanás a harmadik világ-

ban, népességcsökkenés az 

öregedő Európában. 

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvé-

nyek grafikonja, jellemzésük. 

 

A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. 

Függvénynek és inverzének a grafikonja a koordináta-

rendszerben. 

Fizika; kémia: radioaktivi-

tás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. exponenciális 

függvény, logaritmusfüggvény. exponenciális folyamat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágó-

ság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens 

egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenlet-

rendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési 

feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorművele-

tek. Számológép (számítógép) használata. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A mate-

matika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordiná-

ta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, koszinusztétel. 

Általános eset, különleges eset viszonya (a derékszögű há-

romszög és a két tétel). 

Fizika: vektor felbontása adott 

állású összetevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás és tér-

megismerés eszközei, GPS. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza 

között. Összefüggés a szög és a mellékszöge szinusza, illet-

 



 

 

ve koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a 

koszinusz hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása feladatok megoldásában. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus 

egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos valós problé-

mák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonomet-

rikus egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, adott kité-

réshez, sebességhez, gyorsulás-

hoz tartozó időpillanatok meg-

határozása. 

Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonsá-

gai. Két vektor merőlegességének szükséges és elégséges 

feltétele. 

A művelet újszerűségének felfedezése. 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése, megkülön-

böztetése. 

Fizika: mechanikai munka, 

mágneses fluxus. 

Helyvektor.  

Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások. 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 

Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és 

rendezett számpárok közötti megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík 

és tér: a dimenzió szemléletes fogalmának fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása kompo-

nensek segítségével, háromdi-

menziós képalkotás (hologram). 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a három-

szög súlypontjának koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a szakasz hossza.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

 

A kör egyenlete. 

Geometria és algebra összekapcsolása. 

Informatika: ponthalmaz megje-

lenítése képernyőn (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a 

normálvektor, az iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű 

követése. 

Informatika: ponthalmaz megje-

lenítése képernyőn (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Iránytangens és az egyenes meredeksége. Fizika: út-idő grafikon és a se-

besség kapcsolata. 

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása al-

gebrai alakban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltéte-

le. 

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük felfedezhető össze-

függések értése, használata.  

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata (ge-

ometriai szerkesztőprogram). 

Két egyenes metszéspontja.  

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása algebrai eszközökkel. Is-

meretek mozgósítása, alkalmazása (elsőfokú, illetve másod-

fokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása). 

Informatika: ponthalmaz megje-

lenítése képernyőn (geometriai 

szerkesztőprogram). 



 

 

A kör adott pontjában húzott érintője. 

A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. 

Geometriai ismeretek mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz megje-

lenítése képernyőn (geometriai 

szerkesztőprogram). 

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű 

síkgeometriai feladatok megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. 

Geometriai problémák számítógépes megjelenítése. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata (ge-

ometriai szerkesztőprogram 

használata). 

 

Fizika: égitestek pályája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Ska-

láris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő 

ponthalmaz.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathal-

maz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a 

véletlen kísérlet fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen 

esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az esemé-

nyek között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai 

fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének 

megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, rendszerezés: eseményekkel végzett műveletek; példák 

események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egy-

mást kizáró eseményekre;  

elemi események. Események előállítása elemi események összege-

ként. Példák független és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. 

Halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolá-

sa.  

Informatika: folyama-

tok, kapcsolatok leírása 

logikai áramkörökkel. 

A valószínűség klasszikus modellje.  

Matematikatörténet: Rényi: Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata. 

 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult kombinatorikai módszerek alkalma-

zása. 

Fizika: az űrkutatás ha-

tása mindennapjainkra, 

a találkozás valószínű-

sége. 

Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel 

esetén, a binomiális eloszlás. Visszatevés nélküli mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lénye-

ge. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (binomiális 

eloszlás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztá-



 

 

11. évfolyam vé-

gén 

sa. 

 – A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 – A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segít-

ségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

 – A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudá-

sukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 

Számtan, algebra 

 – A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 – A logaritmus fogalmának ismerete. 

 – A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a 

valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 – Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

 – Függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

 – Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

 – Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatósá-

gáról. 

 

Geometria 

 – Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák 

önálló kezelésében. 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldá-

sokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Hosszúság és szög kiszámítása. 

 – Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

 – Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

 – A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás ele-

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

és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – A valószínűség matematikai fogalma. 

 – A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 



 

 

 – Mintavétel és valószínűség. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problé-

mákat tudják értelmezni, kezelni.  

12. évfolyam 

Éves óraszám: 96 

Heti óraszám: 3 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 91 

Gondolkodási és megismerési módszerek 6 

Számtan, algebra - 

Összefüggések, függvények, sorozatok 15 

Geometria 28 

Valószínűség, statisztika 10 

Összefoglalás 32 

 

A szabadon hagyott órák száma 5 felhasználása: 

 

 számonkérés, ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Az „és”, „vagy”, „nem”, „ha ..., akkor”, „akkor és csak akkor” szemléle-

tes jelentése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A logikai műveletek megfelelő használata a hétköznapi életben és a ma-

tematikában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

csak akkor” .  

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfede-

zése, megértése, önálló alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a 

matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának ösz-

szevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található ma-

tematikai információk felfedezése, rendezése a megadott célnak meg-

felelően. Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg 

értelmezése. 

 

Kijelentés fogalma, műveletek kijelentésekkel: konjunkció, 

diszjunkció, negáció, implikáció, ekvivalencia. Logikai műveletek 

igazságtáblázatai, egyszerű azonosságok. 

Az ismeretek rendszerezése: a matematika különböző területei közötti 

kapcsolatok tudatosítása (halmazok – kijelentések – események). 

Fizika: logikai áram-

körök, kapcsolási raj-

zok 

A logikai műveletek változatos alkalmazásai feladatokban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikai művelet. Igazságtáblázat.  

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lásd a Rendszerező összefoglalásnál.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. A matematika és a 

valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók 

használata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya 

a pozitív egész számok halmaza.  

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és képlettel. 

Informatika: problémamegol-

dás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel: algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. 

Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata prob-

lémamegoldás során. 

 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata prob-

lémamegoldás során.  

A számtani sorozat mint lineáris függvény és a mértani soro-

zat mint exponenciális függvény összehasonlítása. 

Fizika; kémia, biológia-

egészségtan; földrajz; történe-

lem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek: exponenciális 

folyamatok vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  

Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételek-

kel meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel 

költségei, a törlesztés módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az eladósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen mélyen beágyazott, közvetett mó-

don megfogalmazott információk és kategóriák azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság 

szerveződése és működése, a 

pénztőke működése, a monetá-

ris világ jellemző folyamatai, 

hitelezés, adósság, eladósodás. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: a család 

pénzügyei és gazdálkodása, 

vállalkozások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevá-

góság, hasonlóság, szimmetria. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felisme-

rése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számoló-

gép (számítógép) használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkidomok kerületének és területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. 

Földrajz: felszínszámítás. 

Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és 

hengerek), kúpszerű testek (gúlák és kúpok), csonka testek 

(csonka gúla, csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet 

elképzelése, ábrázolása. Fogalomalkotás közös tulajdonság 

szerint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

Informatika: tantárgyi szimu-

lációs programok használata 

(térgeometriai szimulációs 

program). 

 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gya-

korlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alkotása: geometriai modell. 

Ismeretek megfelelő csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi szimu-

lációs programok használata 

(térgeometriai szimulációs 

program). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terület, felszín, térfogat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathal-

maz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A valószínűség klasszikus mo-

dellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Statisztikai mérőszá-

mok. Következtetések a statisztikai mutatók alapján. A valószínűség 

geometriai modellje. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű példák a valószínűség kiszámításának geometriai modell-

jére. 

Modellalkotás; megfelelő valószínűségi modell hétköznapi problé-

mákra, jelenségekre. 

 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. 

Nagy adathalmazok jellemzése statisztikai mutatókkal. 

A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk kritikus ér-

telmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati alkal-

mazások elemzése. 

Számológép/számítógép használata statisztikai mutatók kiszámítá-

sára. 

 

Kulcsfogalmak/ Szórás.  



 

 

fogalmak 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályo-

zás. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; 

alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok hal-

maza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő szemléltetés kiválasztása (Venn-

diagram, számegyenes, koordináta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. 

Szövegértés. A szövegben található információk összegyűjtése, 

rendszerezése. 

Filozófia: logika - a követ-

kezetes és rendezett gon-

dolkodás elmélete, a logika 

kapcsolódása a matemati-

kához és a nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy bizonyos, 

nemrég történt esemény 

információinak begyűjtése 

több párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az igazságtarta-

lom keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

Navigációs eszközök hasz-

nálata: hierarchizált és le-

gördülő menük használata. 

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű használata. 

 

Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciókra és tételekre, alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. 

Direkt és indirekt bizonyítás közötti különbség megértése. Né-

hány tipikusan hibás következtetés bemutatása, elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok meg-

oldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak konkrét megjelenései: valós számok 

halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai mű-

veletek, műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós 

 



 

 

számmal, műveletek eseményekkel. 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. 

Kerekítés, közelítő érték, becslés. Számológép használata, értel-

mes kerekítés. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: alapvető adózási, 

biztosítási, egészség-, 

nyugdíj- és társadalombiz-

tosítási, pénzügyi ismere-

tek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. 

Megoldások az alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldás-

halmaz megfelelő kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus 

azonosságai, trigonometrikus azonosságok. 

Az azonosságok szerepének ismerete, használatuk. Matematikai 

fogalmak fejlődésének bemutatása pl. a hatvány, illetve a szög-

függvények példáján. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; tör-

ténelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: kép-

letek használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, 

grafikus megoldás. Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítá-

sok. A megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. 

Az önellenőrzésre való képesség. Önfegyelem fejlesztése: siker-

telen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 

egyenletek. Abszolút értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű 

exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és egyenlőtlenségtípusok önálló megol-

dása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrend-

szer megoldása. 

A tanult megoldási módszerek biztos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett 

és szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, 

vizsgálatok a modellben, ellenőrzés.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; tör-

ténelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: ma-

tematikai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függvények tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, mo-

notonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét 

feladatokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények ismerete. 

Képi emlékezés statikus helyzetekben (grafikonok felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . Elto-

lás, nyújtás és összenyomás a tengelyre merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két területe között: 

függvénytranszformációk és geometriai transzformációk. 

 



 

 

Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósítása. 

 

Függvények használata valós folyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása matematikai modell készítésében. 

Fizika, kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; tör-

ténelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: ma-

tematikai modellek. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok.  

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek kiszámítása. 

Valós problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, 

alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a 

transzformációknál. 

 

Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, gyakorlati 

jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Összefüggések 

a háromszög oldalai, oldalai és szögei között. 

A derékszögű háromszög oldalai, oldalai és szögei közötti össze-

függések. 

Állítások, tételek jelentésére való emlékezés. 

A problémának megfelelő összefüggések felismerése, alkalma-

zása. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére való emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

 

Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése a fizikai vektorfogalomtól a ren-

dezett szám n-esig. 

 

Vektorok alkalmazásai.  

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra összekapcsolása. 

 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan választott mutatók segítségével. A 

reprezentatív minta jelentőségének megértése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a tartalom érté-

kelése hihetőség 

szempontjából; a szö-

veg hitelességével 

kapcsolatos tartalmi 

elemek magyarázata; a 

kétértelmű, többjelen-



 

 

tésű tartalmi elemek 

feloldása; egy követ-

keztetés alapját jelentő 

tartalmi elem felisme-

rése; az olvasó előis-

mereteire alapozó fi-

gyelemfelhívó jellegű 

címadás felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika törvényei érvényesülésének felfedezé-

se a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a társadalmi folyama-

tokban.  

A szerencsejátékok igazságtalanságának és a játékszenvedély veszé-

lyeinek felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan: szenve-

délybetegségek és rizi-

kófaktor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazság-

halmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tarto-

mány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrend-

szer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. 

Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, 

kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

12. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a 

hétköznapi életben. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 

Számtan, algebra 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gya-

korlati alkalmazások. 

 

Geometria 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldá-

sokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok 

és testek esetében. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problé-

mákat tudják értelmezni, kezelni.  



 

 

 – Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredmé-

nyeit, lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Összességében 

 – A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítsé-

gével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

 – Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

 – Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy 

az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

 – Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

 – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

 – A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matema-

tikai szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 – A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munká-

ra, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 

becslésére. 

 – A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikáci-

ós készsége. 

 – A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb 

matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok 

eredményeire. 

 

9–10. évfolyam, növelt és emelt óraszámú képzés 

 

A 9–10. évfolyamban a szemlélet alapján, a tevékenységeken, felfedeztetéseken keresztül 

korábban kialakított fogalmak pontos definiálására, az összefüggések felismerésére, modellek 

készítésére helyezzük a fő hangsúlyt. Szükséges a matematika alkalmazási területeinek széles 

körű bemutatása a matematikán belüli problémák megoldásában, illetve más tudományok 

segítőjeként való közreműködésben. 

A magasabb óraszámot azok a tanulók választják, akiknek a matematika, illetve a 

természettudomány valamely ága iránti érdeklődése az átlagosnál nagyobb. Így ezekben az 

években fontos feladatunk ennek az érdeklődésnek a megtartása, a természettudományos 

tantárgyak tanulásának segítése. Ebben az életkorban erősödik a tanulók önismerete, ez is 

lehetőséget ad arra, hogy támogassuk későbbi pályaválasztásuk átgondolását, előkészítését. 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az 

ismertszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, 

ellenőrzése, és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. Ezeken az 

évfolyamokon a fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek 

rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a 

hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető 

módszereivel. (Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új 

sejtések, állítások megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt 

kérdések felsorolása, a következmények elemzése.)  

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei a matematikai alapú 



 

 

játékok. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon 

alapuló számjátékokat, és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni 

akarnak, ezért természetes módon elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan 

következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket végeznek, amilyeneket hagyományos 

feladatokkal nem tudnánk elérni. A matematikatanításnak ebben a szakaszában sok érdekes 

matematikatörténeti vonatkozással hozzuk közelebb a tanulókhoz a tantárgyat. A témakör 

egyes elemeihez kapcsolódva mutatjuk be néhány matematikus életútját. A geometria egyes 

területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve 

világossá tesszük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az 

ezekre a témákra fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, 

javuló motiváció miatt. 

Változatos példákkal, feladatokkal mutatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú 

feladatokkal, számos geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre 

optimális megoldásokat keresni. 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Követelmény, 

hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. 

Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, 

mint a geometriai és egyéb matematikai programok használata is. A számítógép által nyújtott 

határtalan lehetőségeket képesek legyenek felismerni, és hatékonyan felhasználni. Fontos 

célkitűzés, hogy a feladatmegoldások közben a számológépet segédeszközként tudják 

használni. A Középiskolai Matematikai Lapok olvasása, a feladatmegoldásban való részvétel 

a matematikában nagyon fontos tiszta gondolkodás, pontos fogalmazás elsajátításához jelent 

segítséget. A versenyeken való részvétel pedig az országos szintű megméretéshez nagyon jó 

lehetőség.  

Ebben az életkori szakaszban már elvárható, hogy a tanulók a leírt szöveget pontosan 

megértsék, a gondolataikat igyekezzenek szabatosan kifejteni. A matematikai 

gondolkodásmód fejlődésével egyre magabiztosabban képesek véleményt nyilvánítani, 

érvelni, mások gondolatait megérteni.  

Az egyes témakörökre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül 

számonkérésre és ismétlésre, rendszerezésre a B változatban 19 órát, míg a C változatban 16 

órát terveztünk.  

Az ismeretek, fejlesztések, követelmények a B és C változatra egyaránt érvényesek viszont 

a tanítás mélysége változik. Azokat a követelményeket, amelyek csak a B változatban 

érvényesek, külön kiemeltük. 

9. évfolyam 

Éves óraszám: B:180 , C: 144 

Heti óraszám: B képzésben 5, illetve C képzésben 4 

Témakör 
Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 

161/128 

Gondolkodási és megismerési módszerek 17 

Számtan, algebra 65/47 

Függvények 25/20 

Geometria 49/39 

Valószínűség, statisztika 5 



 

 

 

A szabadon hagyott órák száma 19/16 felhasználása: 

 

 összefoglalás, ismétlés 

 számonkérés, ellenőrzés 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matemati-

kai logika, kombinatorika, gráfok 

1.1. Halmazok, ponthalmazok 

Órakeret 

B, C 12 

óra 

Előzetes tudás 
Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges 

halmazokon. Halmazábra. Számhalmazok, ponthalmazok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmaz fogalmának ismerete, alkalmazása problémamegoldásra, ma-

tematikai modellek alkotására. Több szempont alkalmazása – megosz-

tott figyelem fejlesztése. Definíciók, jelölések használata – az emlékezet 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos ismeretek: alaphalmaz, üres halmaz, rész-

halmaz, halmazok egyenlősége, n elemű halmaz részhalmazainak a 

száma. 

Halmazok számossága. 

Ismételjük és elmélyítjük a korábbi ismereteket. 

Matematikai modellt alkalmazunk a valóságra. 

Jelölések használata. 

Halmazok számossága. 

Véges és végtelen halmazok, megszámlálható, nem megszámlálható 

halmazok. 

Matematikatörténet: Georg Cantor.  

Informatika: könyv-

társzerkezet a számí-

tógépen. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mondatok, 

szavak, hangok rend-

szerezése. 

Halmazműveletek. 

Unióképzés, metszetképzés, különbségképzés, szimmetrikus diffe-

rencia, komplementer halmaz. 

Az unióképzés és a metszetképzés kommutatív és asszociatív. 

A fogalmak ismétlése, alkalmazása több halmazra, végtelen elem-

számú halmazokra is. 

Definíciók megfogalmazása, megértése. 

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára. 

Halmazok Descartes-szorzata. 

Informatika: 

adatbáziskezelés, 

adatállományok, ada-

tok szűrése különböző 

szempontok szerint. 

 

Biológia-egészségtan: 

rendszertan. 

Nevezetes ponthalmazok (ismétlés, elmélyítés): 

– adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza – síkban 

és térben 

– két térelemtől egyenlő távol lévő pontok halmaza – síkban és 

térben 

Vegyes feladatok ponthalmazok és halmazműveletek alkalmazására 

szerkesztéssel is. 

Több feltétel teljesülése egyszerre. 

Informatika: geomet-

riai szerkesztőprog-

ram. 

Az euklideszi szerkesztés fogalma, szerkesztések nevezetes ponthal-

mazok használatával. 

Matematikatörténet: Eukleidész. 

 

A parabola, ellipszis, hiperbola – mint nevezetes ponthalmazok.  



 

 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. 

Koordinátákkal megadott feltételek. 

Halmazműveletek alkalmazása. 

Matematikatörténet: René Descartes. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Véges és végtelen halmaz, unió, metszet, különbség, szimmetrikus diffe-

rencia, komplementer halmaz, Descartes-féle szorzat, euklideszi szerkesz-

tés, parabola, ellipszis, hiperbola. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matemati-

kai logika, kombinatorika, 

1.3. Kombinatorika 

Órakeret 

B, C 5 

óra 

Előzetes tudás 
Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf 

használata egyszerű leszámolási feladatokban 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kombinatorikai problémák észrevétele a hétköznapi életben, modellek 

alkalmazása. A rendszerező képesség, a figyelem fejlesztése. A gráfok 

használata segédeszközként a gondolkodásban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szorzási és összeadási szabály. 

Mi a feltétele annak, hogy az esetek számát összeszorozzuk vagy 

összeadjuk? 

 

Sorba rendezés. 

Kiválasztás. 

A szöveg matematikai nyelvre fordítása, matematikai modell készíté-

se. 

Kombinatorikai problémák felfedezése a mindennapokban. 

n!, n
k
 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Szorzási szabály, összeadási szabály, faktoriális 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.1.Valós számok 

Órakeret 

B, C 3 

óra 

Előzetes tudás 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műve-

letek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, írásban, számoló-

géppel. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. A 

négyzetgyök fogalma, alkalmazása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megérétse, a valós számok halmazának is-

merete. Gondolkodás, ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Abszt-

rakciós készség fejlesztése. Számológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számhalmazok: 

 természetes számok, 

 egész számok, 

 racionális számok, 

 irracionális számok, 

 valós számok. 

A racionális számok halmazán végzett műveletek biztonságos elvég-

zése – ismétlés, gyakorlás. 

Biológia-egészségtan; 

fizika; kémia: a tér, az 

idő, az anyagmennyi-

ség nagy és kis mére-

teinek megadása nor-

málalakkal. 



 

 

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás. 

A hatványozás, a hatványozás azonosságai – ismétlés feladatokon 

keresztül. 

Számok tizedes tört alakja. 

Véges, végtelen szakaszos, végtelen nem szakaszos tizedes törtek. 

Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 

Normálalak a számológépen. 

A valós számok és a számegyenes kapcsolata. 

A racionális számok halmaza nem elegendő a számegyenes pontjai-

nak jelölésére. 

Számológép használata: 

y
x
; ;, normálalak. 

Racionális és irracionális kifejezések értékének kiszámítása számoló-

géppel. 

 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Valós szám, normálalak.. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.2.Algebrai kifejezések használata 

Órakeret 

B- 25 óra 

 C- 20 óra 

Előzetes tudás 
Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, 2)( ba  , 22 ba  , helyet-

tesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok 

megtalálása, elvégzése. Direkt bizonyítási módszer alkalmazása. Ismere-

tek tudatos memorizálása, az emlékezet fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések. 

Egész kifejezések, polinomok, törtkifejezések. 

Racionális és nem racionális kifejezések. 

A kifejezés értelmezési tartománya. 

Helyettesítési érték. 

Műveleti tulajdonságok. 

Kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. 

Hatványozás, a hatványozás azonosságai. 

Ismétlés, gyakorlás feladatokon keresztül. 

Fizika; kémia: meny-

nyiségek kiszámítása 

képlet alapján, képle-

tek átrendezése. 

Nevezetes azonosságok: 

B:
nba )(   – Pascal-háromszög és tulajdonságai 

2)( cba  ; 
nn ba  ; 
nn ba   (ha n páratlan). 

Képleteket memorizálunk. 

Célszerű alkalmazás módjának megtalálása. 

Kapcsolat a geometriával: azonosságok „rajzos” igazolása. 

 

Azonos átalakítások.  



 

 

Polinomok összeadása, kivonása. 

Polinomok szorzása, hatványozása. 

Kiemelés. 

Szorzattá alakítás. 

Algebrai törtekkel végzett műveletek. 

Algebrai törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása. 

Egyszerűsítés. 

Bővítés. 

Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse, 

használat az algebrai törtekkel végzett műveletek elvégzésénél 

Matematikatörténet: algebra – Al-Hvarizmi. 

B:Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Algebrai kifejezés, polinom, algebrai tört, azonosság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.3. Oszthatóság 

Órakeret 

B-7 óra 

   C-4 óra 

Előzetes tudás 
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb kö-

zös osztó, legkisebb közös többszörös. Számrendszerek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi években szerzett ismeretek elmélyítése, bővítése. Algebrai 

azonosságok, teljes indukció alkalmazása oszthatósági problémák meg-

oldásában. Oszthatósági szabályok felfedezése nem tízes alapú szám-

rendszerekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Osztó, többszörös, oszthatóság, maradékos osztás, oszthatósági sza-

bályok. 

Ismételjük a korábbi ismereteket. 

Számolunk a maradékokkal. 

Algebrai azonosságok alkalmazása oszthatósági feladatokban: kieme-

lés, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok. 

A teljes indukció módszerének alkalmazása. 

 

Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás. 

A számelmélet alaptétele. 

Végtelen sok prímszám van. 

Osztók számának meghatározása a prímtényezős felbontásból. 

Az osztók összege, tökéletes számok. 

Ikerprímek. 

Matematikatörténet: Eukleidész, Eratosztenész, Euler, Fermat. 

 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Ismételjük és gyakoroljuk a korábbi ismereteket 

Euklideszi algoritmus. 

 

Számrendszerek. 

Számok felírása különböző alapú számrendszerekben (ismétlés). 

B: Műveletvégzés különböző alapú számrendszerekben. 

Oszthatósági szabályok nem tízes alapú számrendszerekben. 

 

Összetett feladatok,B versenyfeladatok a témakörből.  



 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Osztó, többszörös, prím, prímtényezős felbontás, a számelmélet alaptétele, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Euklideszi algorit-

mus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.4. Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

Órakeret 

B- 30 óra 

 C- 20 óra 

Előzetes tudás 

Egyismeretlenes, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 

Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok – 

matematikai modell alkotása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása különbö-

ző módszerekkel. Gyakorlati problémák matematikai modelljének felál-

lítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a 

valósággal; az ellenőrzés fontosságának belátása. A problémához illő 

számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfe-

lelően. Számológép használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elsőfokú egyenletek. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz, igazsághalmaz, azonosság. 

Egyenletek grafikus megoldása. 

Egyenletek algebrai megoldása: 

 az ismeretlen kifejezése egyenletrendezéssel – mérlegelv, 

 ekvivalens átalakítások, 

 megoldás keresése szorzattá alakítással, 

 az értelmezési tartomány és az értékkészlet vizsgálata az 

egyenlet megoldásának keresésében. 

 

Elsőfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 

A korábban tanult módszerek elmélyítése: 

 számok helyi értékével kapcsolatos feladatok, 

 geometriai számításokkal kapcsolatos feladatok, 

 fizikai számításokkal kapcsolatos feladatok, 

 százalékszámítási feladatok, 

 keverési feladatok, 

 együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok. 

Fizika: kinematika, 

dinamika. 

 

Kémia: oldatok össze-

tétele. 

Törtes egyenletek. 

Mikor lesz egy tört értéke nulla? 

 

Abszolútértéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Esetszétválasztás – a kifejezés felírása abszolútértékjel nélkül. 

Fizika: a mérés hibája. 

Elsőfokú egyenletrendszerek (ismétlés, bővítés). 

Egyenletrendszerek grafikus megoldása. 

Behelyettesítő módszer. 

Egyenlő együtthatók módszere. 

Új ismeretlen bevezetése. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

A már megismert módszerek – szöveges feladattípusok több ismeret-

len esetén is. 

Törekvés minél kevesebb, alkalmasan megválasztott ismeretlen beve-

zetésére. 

 



 

 

A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának vizsgálata, elle-

nőrzés a szöveg alapján. 

Egyenlőtlenségek. 

Egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

Egyenlőtlenségek algebrai megoldása. 

Mérlegelv alkalmazása egyenlőtlenségek esetében. 

Többtényezős szorzat előjelének vizsgálata. 

Törtes egyenlőtlenségek. 

Mikor lesz egy tört értéke pozitív, negatív. 

Egyenlőtlenség szorzása negatív számmal, kifejezéssel. 

Egyismeretlenes egyenlőtlenségrendszer. 

Számegyenes használata a részeredmények összevetésében. 

 

B: Diofantoszi egyenletek (ismétlés, bővítés). 

Egyenletmegoldási módszerek és oszthatósági szabályok alkalma-

zása.Paraméteres egyenletek 

 

Összetett feladatok B: versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség, értelmezési tartomány, azonosság. Ek-

vivalens átalakítás, hamis gyök, paraméteres egyenlet, diophantoszi egyen-

let. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények 

Órakeret 

B- 25 óra 

 C- 20 óra 

Előzetes tudás 

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordí-

tott arányosság függvénye, abszolútérték-függvény, másodfokú függ-

vény.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Össze-

függések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kiala-

kítása. Számítógép bevonása a függvények ábrázolásába, vizsgálatába. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvény fogalma. 

Rendszerező ismétlés. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet. 

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése. 

Új fogalmak: periodicitás, paritás, korlátosság. 

Informatika: függ-

vényábrázolás, grafi-

konkészítés számító-

gépes program segít-

ségével. 

Egyenes arányosság. 

Elsőfokú függvények, lineáris függvények. 

Rendszerező ismétlés. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Fizika; kémia: egye-

nesen arányos meny-

nyiségek. 

Abszolútérték-függvény. 

Egészrész-, törtrész-, előjelfüggvény. 

Másodfokú függvények. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

Hatványfüggvények. 

Gyökfüggvények. 

A függvénygrafikonok elkészítése és használata a függvény jellemzé-

sére. 

Fizika; kémia: fordí-

tottan arányos meny-

nyiségek. 



 

 

B: Inverz függvény 

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. 

Függvénytranszformációk. 

Kapcsolat a geometriai transzformációkkal. 

A tanult függvények többlépéses transzformációi az alábbiak összeté-

telével: 

)(;)();();(;)( xcfxfxfccxfcxf  . 

Függvények jellemzése a transzformációk figyelembevételével. 

B:Függvénytranszformációk számítógépes program segítségével. 

B: összetett függvények ábrázolása 

Informatika: számító-

gépes programok. 

Összetett feladatok,B:  versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, monotonitás, 

szélsőérték, paritás, konvexitás. Függvénygrafikon, 

függvénytranszformáció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 

4.1.  Sokszögek 

Órakeret 

B-28 óra 

C-23 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága. Háromszögek, négyszögek, 

sokszögek tulajdonságai. Speciális háromszögek, négyszögek elnevezé-

se, felismerése, tulajdonságaik. Háromszögek szerkesztése alapadatok-

ból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel 

és a Thalész-tétel ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A korábbi fogalmakat is-

métlése, elmélyítése, alkalmazásuk nehezebb feladatokban. A definíciók 

és tételek pontos ismerete. A szükséges és az elégséges feltétel felisme-

rése. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése 

(megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe 

illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számí-

tások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Szá-

mológép, számítógép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, kölcsönös helyzetük, távolságuk, szögük. 

Alapszerkesztések. 

Korábbi ismeretek rendszerezése, bővítése. 

Axióma, tétel. 

Matematikatörténet: Bolyai János. 

 

Háromszögek. 

Korábbi ismeretek felelevenítése, alkalmazása számítási feladatok-

ban. 

Háromszög-egyenlőtlenség. 

Összefüggések a háromszög szögei között – belső szögek, külső szö-

gek. 

Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között. 

 

A háromszögek nevezetes vonalai és körei (ismétlés, ismeretek bőví-

tése). 

B: a pontos bizonyítások megadása  

Informatika: geomet-

riai szerkesztő prog-

ram használata. 



 

 

A háromszög oldalfelező merőlegesei, a háromszög köré írt köre. 

A háromszög magasságvonalai. 

A háromszög szögfelező egyenesei, a háromszög beírt köre, hozzáírt 

körei. 

A háromszög középvonalai. 

A háromszög súlyvonalai. 

B:Geometriai szerkesztő program használata 

Négyszögek, sokszögek, szabályos sokszögek. 

A korábbi ismeretek rendszerezése: 

belső és külső szögek összege; 

átlók száma; 

a négyszögek osztályozása, speciális négyszögek és tulajdonságaik. 

 

Pitagorasz tétele és a tétel megfordítása (pontos bizonyítás megadá-

sa). 

Számítási feladatok síkban és térben. 

A tételt és megfordítását alkalmazzuk bizonyítási feladatokban. 

n szerkesztése. 

Matematikatörténet: Pitagorasz. 

Fizika: vektor felbon-

tása merőleges össze-

tevőkre. 

Thalész tétele és a tétel megfordítása (pontos bizonyítás megadása). 

Szerkesztési és bizonyítási feladatok. 

Körérintő szerkesztése. 

Matematikatörténet: Thalész. 

 

B:Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Térelem, axióma, sokszög, Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 

4.2. Geometriai transzformációk 

Órakeret 

B-18 óra 

C-13 óra 

Előzetes tudás 
Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése a környezetünk-

ben, alkalmazásuk egyszerű feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai transzformációk ismerete, alkalmazása problémamegol-

dásban. Szimmetria szerepének felismerése a matematikában, a való-

ságban. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok 

alapján. Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítá-

sok a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számo-

lógép, számítógép használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai transzformáció fogalma. 

Egybevágósági transzformációk rendszerező ismétlése. 

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, forgatás, eltolás  

A geometriai transzformációk tulajdonságai: 

 fixpont, fixegyenes, fixsík, 

 szögtartás, távolságtartás, irányítástartás, 

 szimmetrikus és nem szimmetrikus transzformáció. 

 

B:Geometriai transzformációk szorzata. 

Egybevágósági transzformációk előállítása tengelyes tükrözések 

Informatika: geomet-

riai szerkesztőprogram 

használata. 



 

 

szorzataként. 

Csúsztatva tükrözés. 

Forgatások szorzata. 

Az egybevágóság fogalma. 

Egybevágó alakzatok felismerése. 

Alakzatok egybevágósága. 

Szükséges és elégséges feltételek. 

A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

 

Szimmetrikus alakzatok. 

A szimmetrián alapuló tulajdonságok felismerése: szögek, szakaszok 

egyenlősége. 

Vizuális kultúra: kép-

zőművészet, művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok. 

Szerkesztési, számítási és bizonyítási feladatok. 

Az egybevágóság, a szimmetria felismerése, hatékony alkalmazása 

Vázlatkészítés, elemzés, szerkesztés, diszkusszió 

 

A paralelogramma, a háromszög és a trapéz középvonala. 

A középpontos tükrözés alkalmazása. 

 

A vektor fogalma, szabadvektor, helyvektor. 

Nullvektor, ellentettvektor. 

Vektorműveletek és tulajdonságaik: 

 összeadás, 

 kivonás, 

 számmal való szorzás. 

Analógia a számhalmazokon végzett műveletekkel. 

Vektorok felbontása adott irányú összetevőkre, a felbontás egyértel-

műsége. 

Vektorok koordinátái. 

Fizika: vektormennyi-

ségek - erő, sebesség, 

gyorsulás, térerősség. 

B:Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Geometriai transzformáció, egybevágósági transzformáció, szimmetrikus 

alakzat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 

4.3. Kör  

Órakeret

B, C-3 

óra 

Előzetes tudás Kör, a kör érintője. Thalész-tétel . Négyszögekre vonatkozó ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Változatos feladatokban a geometriai ismeretek alkalmazása, a geomet-

riai szemléletmód fejlesztése. Szerkesztések végzése, ezek követése 

számítógépes szerkesztőprogrammal is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kör, körív, körcikk. 

A kör érintője 

Vizuális kultúra: fes-

tészet, építészet. 

Érintőnégyszög. 

Érintőnégyszögek tétele és megfordítása. 

 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Kör részei. Érintőnégyszög. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

B, C-5óra 

Előzetes tudás 
Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata, gyakoriság, 

relatív gyakoriság, valószínűség egyszerű fogalma. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése. Tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísér-

letek kiértékelése, következtetések. Táblázat értelmezése, készítése.  

Diagram készítése, olvasása. Számítógép használata az adatok rendezé-

sében, értékelésében, ábrázolásában. A valószínűség és a relatív gyako-

riság kapcsolata – a valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása. 

Adatok rendezése, osztályokba sorolása, táblázatba rendezése, ábrá-

zolása. 

Következtetések levonása. 

Számológép használata. 

Diagramok típusai és leggyakoribb hibái, diagramok célszerű haszná-

lata. 

Vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, gyakoriság, relatív gyakoriság, 

átlag, medián, módusz, szórás. 

Földrajz: időjárási, 

éghajlati és gazdasági 

statisztikák. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: történelmi, 

társadalmi témák vi-

zuális ábrázolása (táb-

lázat, diagram). 

 

Informatika: adat-

kezelés, adatfeldolgo-

zás, információmeg-

jelenítés. 

Véletlen jelenségek megfigyelése. 

Kockadobások, pénzérme… 

Megfigyelések végzése csoportmunkában. 

Informatika: véletlen 

jelenségek számítógé-

pes szimulációja. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Gyakoriság, relatív gyakoriság, terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei 9 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazműveletek alkalmazása számhalmazokra, ponthalmazokra. 

 Halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata. 

 Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felis-

merése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 Bizonyítási módszerek ismerete, a logikai szita, alkalmazása fela-

datmegoldás során. 

 Szorzási és összeadási szabály alkalmazása kombinatorikai fela-

datokban. Gráfok használata gondolatmenet szemléltetésére. 

 

Számelmélet, algebra 

Hatványozás egész kitevőre,hatványozás azonosságai,bizonyítással 

együtt. 

 Számok normálalakja, normálalakkal végzett műveletek. 

 Biztos műveletvégzés, műveletek sorrendje, zárójelek használata. 

 Oszthatóság, a számelmélet alaptétele, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös. 



 

 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek, azonosságok alkalma-

zása. Binomiális tétel, Pascal háromszög ismerete. 

 Első és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrend-

szerek megoldási módszerei. Szöveges feladatok. 

 

Számrendszerek, műveletvégzés és oszthatósági kérdések nem tízes alapú 

számrendszerekben. 

 A számológép használata. 

 

Függvények, az analízis elemei 

 A függvény fogalmának mélyülése. Új függvényjellemzők isme-

rete: korlátosság, periodicitás 

 A másodfokú függvény, a négyzetgyök függvény,a lineáris tört-

függvény, az egészrész, törtrész és az előjel függvény  ábrázolása, jellem-

zése. 

 Függvénytranszformációk elvégzése. A függvénytranszformációk 

és a geometriai transzformációk kapcsolata. 

 Mindennapjainkhoz, más tantárgyakhoz kapcsolódó folyamatok 

elemzése a megfelelő függvény grafikonja alapján. 

 

Geometria 

– Térelemek ismerete, távolság és szög fogalma, mérése. 

– Axióma és tétel fogalma. 

– A kör és részeinek ismerete. 

– Geometriai transzformációk. Egybevágósági transzformációk isme-

rete, alkalmazása szerkesztési és bizonyítási feladatokban. Egybevágó 

alakzatok tulajdonságai. 

– Vektor fogalmának, vektorműveleteknek az ismerete. Vektorfel-

bontás, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

– Háromszögek, négyszögek, sokszögek szögei, nevezetes vonalai, 

körei. Az ismeretek alkalmazása számítási, szerkesztési és bizonyítási 

feladatokban. 

– A Pitagorasz-tétel és Thalész-tétel alkalmazásai.. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Statisztikai adatok elemzése: adat gyakoriságának és relatív gya-

koriságának kiszámítása. 

 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése; 

adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának, szórásának meghatáro-

zása. 

 

 

10. évfolyam 

Éves óraszám: B: 180, C: 144 



 

 

Heti óraszám:B képzésben 5, C képzésben 4 

Témakör 
Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 

147/111 

Gondolkodási és megismerési módszerek 10/8 

Számtan, algebra 42/31 

Függvények 2 

Geometria 43/30 

Trigonometria 45/35 

Valószínűség, statisztika 5 

 

A szabadon hagyott órák száma 33 felhasználása: 

 

 összefoglalás, ismétlés 

 számonkérés, ellenőrzés 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

1.2. Matematikai logika 

Órakeret  

B,C-3 óra 

Előzetes tudás 
Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből. Matematikai állítások 

vizsgálata. Igaz és hamis állítások. Állítás tagadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi életben használt logikai következtetések és a matematikai 

logikában használt kifejezések összevetése. A hétköznapi, nem tudomá-

nyos szövegekben található matematikai információk felfedezése, rend-

szerezése a célnak megfelelően. Matematikai állítások helyes megfo-

galmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 

Tétel kimondása, bizonyítása. 

Direkt, indirekt bizonyítás. 

Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel. 

Állítások megsejtése, bizonyítás vagy cáfolat megadása. 

 

Logikai műveletek: NEM, ÉS, VAGY, „minden”, „van olyan”, 

„ha…akkor”, „akkor és csak akkor”. 

A köznapi szóhasználat és a matematikai kifejezés kapcsolatának 

megértése 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfe-

dezése, alkalmazása. 

Logikai műveletek és halmazműveletek kapcsolata. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Érvelés és vita, 

ellenpélda szerepe. 

Mások gondolataival 

való vitába szállás 

kultúrája, a vitapartne-

rünk szempontjainak 

figyelembe vétele. 

 

Fizika: logikai áram-

körök. 

Skatulyaelv. 

Logikai szita. 

Egy-egy tipikus problémára modellalkotás. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Logikai művelet: NEM, ÉS, VAGY; ha…akkor; akkor és csak akkor, szük-

séges és elégséges feltétel. Skatulyaelv, logikai szita. Sejtés, bizonyítás. 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Gondolkodási módszerek, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

1.3. Kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

B: 7 óra 

C: 5 óra 

Előzetes tudás 
Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf 

használata egyszerű leszámolási feladatokban 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kombinatorikai problémák észrevétele a hétköznapi életben, modellek 

alkalmazása. A rendszerező képesség, a figyelem fejlesztése. A gráfok 

használata segédeszközként a gondolkodásban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szorzási és összeadási szabály. 

Mi a feltétele annak, hogy az esetek számát összeszorozzuk vagy 

összeadjuk? 

 

Sorba rendezés. 

Kiválasztás. 

A szöveg matematikai nyelvre fordítása, matematikai modell készíté-

se. 

Kombinatorikai problémák felfedezése a mindennapokban. 

n!, n
k
 









k

n
– elsődleges a módszer, nem a képlet. 

 

Gráfok: csúcs, él, fokszám. 

Gráfok alkalmazása feladatmegoldásban. 

Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

A fokok és az élek száma közötti összefüggés. 

Összefüggő gráfok. 

Fák, a fák éleinek a száma. 

B: Egyszerűbb feladatok átfogalmazása és megoldása gráfok se-

gítségével 

Kémia: molekulák 

szerkezete. 

 

Informatika: számító-

gépes hálózatok fel-

építése. 

 

Földrajz: térképek, 

úthálózat. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Szorzási szabály, összeadási szabály, faktoriális, gráf, csúcs, él, fokszám, 

összefüggő gráf, fa. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.1.Valós számok 

Órakeret 

B: 12 óra 

C: 8 óra  

Előzetes tudás 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műve-

letek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, írásban, számoló-

géppel. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. A 

négyzetgyök fogalma, alkalmazása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megérétse, a valós számok halmazának is-

merete. Gondolkodás, ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Abszt-

rakciós készség fejlesztése. Számológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök. 

A négyzetgyökvonás azonosságai (ismétlés, elmélyítés). 

Az indirekt bizonyítás, a 2  irracionális. 

Bevitel a gyökjel alá. 

Kiemelés a gyökjel alól. 

 



 

 

Nevező gyöktelenítése. 

Az n-edik gyök fogalma. 

A gyökvonás azonosságai. 

. B: Az n-edik gyökvonás azonosságainak bizonyítása 

Páros és páratlan gyökkitevő. 

Bevitel a gyökjel alá. 

Kiemelés a gyökjel alól. 

Nevező gyöktelenítése. 

Gyökös kifejezések felírása egyetlen gyökjellel. 

 

Számológép használata: 

y
x
; ; x y , normálalak. 

Racionális és irracionális kifejezések értékének kiszámítása számoló-

géppel. 

 

B:Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Négyzetgyök, n-edik gyök. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.2.Algebrai kifejezések használata 

Órakeret 

B: 5 óra 

C: 3 óra 

Előzetes tudás 
Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, 2)( ba  , 22 ba  , helyet-

tesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok 

megtalálása, elvégzése. Direkt bizonyítási módszer alkalmazása. Ismere-

tek tudatos memorizálása, az emlékezet fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számtani és mértani közép, a köztük lévő egyenlőtlenség. 

Harmonikus közép. 

Négyzetes közép. 

Nevezetes közepek összehasonlítása. 

A bizonyítás két szám esetében, de a tételek kimondása n számra. 

 

B:Szélsőérték-feladatok. 

Nevezetes közepek használatával. 

Függvénytulajdonságok alapján: pl. másodfokú függvények vizs-

gálatával. 

 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Harmonikus közép, mértani közép, számtani közép, négyzetes közép. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

3.3. Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

Órakeret 

B: 25 óra 

C:  20 óra 

Előzetes tudás 

Egyismeretlenes, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 

Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok – 

matematikai modell alkotása 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása különbö-

ző módszerekkel. Gyakorlati problémák matematikai modelljének felál-

lítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a 

valósággal; az ellenőrzés fontosságának belátása. A problémához illő 

számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfe-

lelően. Számológép használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Törtes egyenletek.  

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Grafikus megoldás. 

Teljes négyzetté kiegészítés (ismétlés). 

Egyenletmegoldás szorzattá alakítással. 

Algoritmus keresése a megoldásra. 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete. 

A megoldóképlet készségszintű alkalmazása. 

Számológép használata. 

A másodfokú egyenlet diszkriminánsa. 

Diszkusszió. 

Gyöktényezős alak, Viete-formulák. 

Másodfokúra visszavezethető egyenletek. 

Új ismeretlen bevezetése. 

Matematikatörténet: magasabb fokú egyenletek megoldhatósága. 

 

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 

Modellalkotás, megoldási módszerek. 

Szövegben történő ellenőrzés. 

Másodfokú függvények vizsgálata. 

Teljes négyzetté alakítás használata. 

B: Szélsőérték-feladatok. 

Másodfokú függvény vizsgálatával. 

Számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség felhasználásá-

val. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás le-

írása. 

 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 

Másodfokú egyenlőtlenségek. 

A megoldás megadása másodfokú függvény vizsgálatával, grafikon 

használatával. 

 

Másodfokú egyenletrendszer. 

Másodfokú egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

Emlékezés korábban megismert módszerekre, alkalmazás az adott 

környezetben. 

Fizika: ütközések. 

Magasabb fokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. 

Szorzattá alakítással. 

Új ismeretlen bevezetésével. 

Szimmetrikus egyenletek megoldása. 

 

Négyzetgyökös egyenletek, gyökös egyenletek. 

Ekvivalens és nem ekvivalens egyenlet-megoldási lépések. 

Hamisgyök, gyökvesztés. 

B: Négyzetgyökös egyenlőtlenségek, gyökös egyenlőtlenségek. 

Odafigyelés az átalakítások ekvivalenciájára. 

 

B: Paraméteres egyenletek. 

Első és másodfokú egyenletek. 

 



 

 

B:  Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség, megoldóképlet, diszkrimináns. 

Egyenletrendszer. Gyökös egyenlet, egyenlőtlenség, paraméteres egyenlet.. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Függvények 

Órakeret 

B,C-2 óra 

Előzetes tudás 

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordí-

tott arányosság függvénye, abszolútérték-függvény, másodfokú függ-

vény, egészrész-, törtrész-, előjelfüggvény ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Össze-

függések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kiala-

kítása. Számítógép bevonása a függvények ábrázolásába, vizsgálatába. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Másodfokú függvények. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

Hatványfüggvények. 

Gyökfüggvények. 

Az n-edik gyök függvények. 

A függvénygrafikonok elkészítése és használata a függvény jellemzé-

sére. 

B.Inverz függvény. 

Fizika: hajítások, 

négyzetes úttörvény;  

Függvénytranszformációk. 

Kapcsolat a geometriai transzformációkkal. 

A tanult függvények többlépéses transzformációi az alábbiak összeté-

telével: 

)(;)();();(;)( xcfxfxfccxfcxf  . 

Függvények jellemzése a transzformációk figyelembevételével. 

Függvénytranszformációk számítógépes program segítségével. 

Informatika: számító-

gépes programok. 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, monotonitás, 

szélsőérték, paritás, konvexitás. Függvénygrafikon, 

függvénytranszformáció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Geometria 

4.2.  Sokszögek 

Órakeret 

B: 3 óra 

C: 0 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága. Háromszögek, négyszögek, 

sokszögek tulajdonságai. Speciális háromszögek, négyszögek elnevezé-

se, felismerése, tulajdonságaik. Háromszögek szerkesztése alapadatok-

ból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel 

és a Thalész-tétel ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A korábbi fogalmakat is-

métlése, elmélyítése, alkalmazásuk nehezebb feladatokban. A definíciók 

és tételek pontos ismerete. A szükséges és az elégséges feltétel felisme-

rése. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése 

(megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe 



 

 

illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számí-

tások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Szá-

mológép, számítógép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

B: A háromszögek nevezetes vonalai és körei (ismétlés, a pontos 

bizonyítások megadása, ismeretek bővítése). 

Euler-egyenes. 

Feuerbach-kör. 

Geometriai szerkesztő program használata, Euler-egyenes, Feu-

erbach-kör bemutatása grafikus programmal. 

Informatika: geomet-

riai szerkesztő prog-

ram használata. 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Euler-egyenes, Feuerbach-kör. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Geometria 

5.2. Geometriai transzformációk 

Órakeret 

B: 28 óra 

C: 23 óra 

Előzetes tudás 
Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése a környezetünk-

ben, alkalmazásuk egyszerű feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai transzformációk ismerete, alkalmazása problémamegol-

dásban. Szimmetria szerepének felismerése a matematikában, a való-

ságban. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok 

alapján. Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítá-

sok a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számo-

lógép, számítógép használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A párhuzamos szelők tétele. 

B: A tétel bizonyítása racionális arány esetében. 
Szakasz arányos osztása. 

B: A párhuzamos szelők tételének megfordítása. 

A tétel megfordítása csak speciális esetben igaz. 

A párhuzamos szelőszakaszok tétele. 

Számítási feladatok a tételek alkalmazására. 

B: Bizonyítási feladatok a tételek alkalmazására. 

 

A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai: 

fixpont, fixegyenes, fixsík, 

 szögtartás, távolságtartás, irányítástartás, 

 szimmetrikus és nem szimmetrikus transzformáció. 

A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai. 

Aránytartó transzformáció. 

Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok. 

Földrajz: térképek. 

 

Vizuális kultúra: terv-

rajzok. 

 

Fizika: optikai eszkö-

zök nagyítása. 

Hasonló alakzatok. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

A sokszögek hasonlósága. 

Testek hasonlósága. 

A hasonló síkidomok területének aránya. 

A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 

Fizika: hasonló há-

romszögek alkalmazá-

sa – lejtőmozgás, ge-

ometriai optika. 

Arányossági tételek háromszögekben. 

Szögfelező tétel, magasságtétel, befogótétel. 

Vizuális kultúra: festé-

szet, építészet. 



 

 

B: A számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség geomet-

riai bizonyítása. 

Mértani közép szerkesztése. 

Egyszerű szélsőérték-feladatok. 

B: Aranymetszés. 

B: Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Geometriai transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonló alakzat, 

számtani és mértani közép. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Geometria 

5.3. Kör, kerületi és középponti szögek 

Órakeret 

B: 12 óra 

C: 7 óra 

Előzetes tudás 
Kör, a kör érintője. Thalész-tétel, hasonlóság. Négyszögekre vonatkozó 

ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Változatos feladatokban a geometriai ismeretek alkalmazása, a geomet-

riai szemléletmód fejlesztése. Szerkesztések végzése, ezek követése 

számítógépes szerkesztőprogrammal is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kör, körív, körcikk. 

A kör érintője, két kör közös érintői. 

Rendszerező ismétlés. 

Vizuális kultúra: fes-

tészet, építészet. 

Kerületi és középponti szögek tétele. 

Azonos íven nyugvó kerületi és középponti szögek kapcsolata. 

Azonos íven nyugvó kerületi szögek egyenlők – kerületi szögek téte-

le. 

Adott szöghöz és szakaszhoz tartozó látószögkörívek, szerkesztésük. 

 Számítási feladatok a tételek alkalmazására. 

B: Bizonyítási feladatok a tételek alkalmazására. 

Informatika: geomet-

riai szerkesztőprogram 

használata. 

Húrnégyszög. 

Húrnégyszögek tétele és megfordítása. 

Szerkesztési és bizonyítási feladatok a tétel alkalmazására. 

 

Körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele. 

B: Bizonyítási feladatok. 

Pontnak körre vonatkozó hatványa. 

Hatványvonal. 

 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Középponti szög, kerületi szög, látószögkörív. Húrnégyszög, pont körre 

vonatkozó hatványa, hatványvonal. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Trigonometria 

Órakeret 

B: 45 óra 

C: 35 óra 

Előzetes tudás 
Hasonlóság alkalmazása számolási feladatokban, vektorok koordinátái-

nak használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Síkbeli és térbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról. Számí-

tási feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény megtalálása. 

Számológép, számítógép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Távolságok, magasságok meghatározása arányokkal. 

A valóság kicsinyített ábrájáról szögeket és szakaszokat határozunk 

meg méréssel és számolással. 

A hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciója. 

Szögfüggvény értékének meghatározása számológéppel. 

Szög meghatározása a szögfüggvény ismeretében számológéppel. 

Számítási feladatok szögfüggvények használatával síkban és térben. 

Fizika: lejtőn mozgó 

testre ható erők ki-

számítása. 

Nevezetes szögek szögfüggvényei: 30°; 60°; 45°. 

Összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei között. 

Pótszögek szögfüggvényei. 

B: Trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

 

A szög ívmértéke. 

A radián mint mértékegység. 

Átváltás fok és radián között. 

Fizika: szögsebesség, 

szöggyorsulás, fázis-

szög. 

A szögfüggvények általános értelmezése. 

Forgásszög, egységvektor, vektorkoordináták – sin, cos, tg, ctg. 

A szögfüggvények előjele a különböző síknegyedekben. 

Szögfüggvények közötti összefüggések. 

Trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

A trigonometrikus függvények. 

A szögfüggvények értelmezési tartománya, értékkészlete, 

zérushelyek, szélsőérték, periódus, monotonitás. 

Függvénytranszformáció, függvényvizsgálat. 

Fizika: harmonikus 

rezgőmozgás, hul-

lámmozgás leírása. 

 

Informatika: grafiko-

nok elkészítése számí-

tógépes programmal. 

B: Trigonometrikus egyenletek. 

A megoldáshoz a szögfüggvény definícióját használjuk. 

A trigonometrikus egyenletnek végtelen sok megoldása van. 

Végtelen sok megoldás ellenőrzése. 

Trigonometrikus egyenlőtlenségek. 

Egységkör, illetve trigonometrikus függvény grafikonjának fel-

használása:. 

A periódus figyelembevétele a megoldás megadásában 

 

Geometriai alkalmazások. 

Háromszög területe – két oldal és a közbezárt szög felhasználásával. 

B: Bizonyítása 

A háromszög oldalának kifejezése a szemben lévő szöggel és a körül-

írt kör sugarával. B: Bizonyítása. 

Négyszög területe – két átló és a közbezárt szög felhasználásával. B: 

Bizonyítása. 

 

B: Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Szögfüggvény, ívmérték, trigonometrikus függvény, trigonometrikus 

egyenlet, trigonometrikus egyenlőtlenség, periódus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

B,C-5 óra 

Előzetes tudás 
Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata, gyakoriság, 

relatív gyakoriság, valószínűség egyszerű fogalma. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése. Tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísér-

letek kiértékelése, következtetések. Táblázat értelmezése, készítése.  

Diagram készítése, olvasása. Számítógép használata az adatok rendezé-



 

 

sében, értékelésében, ábrázolásában. A valószínűség és a relatív gyako-

riság kapcsolata – a valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer ese-

mény. 

Egyszerűbb események valószínűsége. 

Események összege, szorzata. 

Klasszikus valószínűségi modell. 

A valószínűség meghatározása kombinatorikus eszközökkel. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Események összege, szorzata. Klasszikus valószínűségi modell. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10.évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felis-

merése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 Bizonyítási módszerek ismerete, a skatulyaelv, a teljes indukció 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

 Szorzási és összeadási szabály alkalmazása kombinatorikai fela-

datokban. Gráfok használata gondolatmenet szemléltetésére. 

 

Számelmélet, algebra 

 Racionális és irracionális számok, a valós számok halmazának 

szemléletes fogalma, véges és végtelen tizedes törtek, számegyenes. 

 Biztos műveletvégzés, műveletek sorrendje, zárójelek használata. 

. 

 A gyökvonás fogalmának ismerete, a gyökvonás azonosságainak 

alkalmazása. 

 Másodfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása, ilyen egyen-

letre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása önálló ellenőrzése. 

 Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldá-

sa; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz 

az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése 

 Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási módszerei. 

 Gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 

 Másodfokúra vezető szélsőérték-problémák megoldása teljes 

négyzetté alakítással. 

 Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása a szög-

függvények definíciója alapján. 

 Számtani közép, mértani közép, harmonikus közép, négyzetes 

közép ismerete, a köztük lévő egyenlőtlenség alkalmazása szélsőérték-

feladatokban. 

. 

 A számológép használata. 

 

Függvények, az analízis elemei 

 A függvény fogalmának mélyülése. Új függvényjellemzők isme-

rete: korlátosság, periodicitás 



 

 

 A hatványfüggvény,gyökfüggvény, trigonometrikus alapfüggvé-

nyek ábrázolása, jellemzése. 

 Függvénytranszformációk elvégzése. A függvénytranszformációk 

és a geometriai transzformációk kapcsolata. 

 Mindennapjainkhoz, más tantárgyakhoz kapcsolódó folyamatok 

elemzése a megfelelő függvény grafikonja alapján. 

 

Geometria 

– Térelemek ismerete, távolság és szög fogalma, mérése. 

– Axióma és tétel fogalma. 

– A kör és részeinek ismerete. 

– Körrel kapcsolatos tételek alkalmazása (kerületi és középponti szö-

gek tétele, húrnégyszögek és érintőnégyszögek tételei). 

– Geometriai transzformációk A hasonlósági transzformációk ismere-

te, alkalmazása szerkesztési és bizonyítási feladatokban. Egybevágó alak-

zatok, hasonló alakzatok tulajdonságai. 

– . Az ismeretek alkalmazása számítási, szerkesztési és bizonyítási 

feladatokban. 

– A párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele,a szögfelező tétel és 

alkalmazásai 

– Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; ma-

gasságtétel és befogótétel ismerete, bizonyítása 

– Hegyesszögek, forgásszögek szögfüggvényeinek értelmezése, szá-

molás szögfüggvényekkel. Szögfüggvények közötti összefüggések isme-

rete. Számológép, számítógép használata. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Statisztikai adatok elemzése: adat gyakoriságának és relatív gya-

koriságának kiszámítása. 

 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése; 

adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának, szórásának meghatáro-

zása. 

 Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen 

kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. A műveletek 

elvégzése az eseménytérben. 

 A valószínűség klasszikus modelljének alkalmazása. 

 

11–12. évfolyam, emelt szintű képzés 

 

Nyolcosztályos és ötosztályos képzésünk utolsó két évében célunk a matematika 

látásmódjának, alkalmazhatóságának a bemutatása. Ez a szakasz az érettségire felkészítés 

időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az elemző és összegző képesség 

alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintjük a korábbi évek ismereteinek, eljárásait, 

problémamegoldó módszereit, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható 

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

összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt elvárjuk többféle 

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



 

 

térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A 

koordinátageometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek 

összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg.  

Minden témában nagy hangsúlyt a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más 

tantárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az információk kritikus 

értelmezésével, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetésével hozzájárulunk a 

vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Bátran 

alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek 

vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és mindennapjaink 

gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a 

pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra. 

Az emelt szintű matematikát választó tanulók jelentős része olyan egyetemen, főiskolán 

szeretne továbbtanulni, ahol a matematika tantárgy a képzés lényeges része. Ilyen 

továbbtanulási cél lehet az egyetemek elméleti matematikára építő természettudományi karai, 

az alkalmazásokat is igénylő műszaki pályák, a közgazdasági és pénzügyi pályák. Így 

ezekben az években alapos ismeretekre törekszünk a tárgyalt témakörökben, az 

alapóraszámos csoportokhoz képest mélyebben tárgyaljuk a trigonometriát, 

koordinátageometriát, a kombinatorikát, a valószínűség-számítást, megismerkedünk a 

határérték fogalmával, a differenciálszámítás és az integrálszámítás elemeivel is. A csoport 

összetételétől, a gyerekek továbbtanulási szándékától függően nagyobb hangsúlyt adunk az 

analízis eszközeinek megismertetésének vagy a valószínűség-számítási ismeretek 

elmélyítésének stb. Minden témában a fogalmak, alkalmazások értő tudásáig el kell jutni.  

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

elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet feldolgozása például 

alkalmas erre.  

11. évfolyam 

Éves óraszám: 180 

Heti óraszám: 5 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 167 

Gondolkodási és megismerési módszerek 10 

Számtan, algebra 24 

Trigonometria 32 

Geometria, koordinátageometria 39 

Analízis, határérték, differenciálás 62 

 

A szabadon hagyott órák (13) felhasználása: 

 

 összefoglalás, ismétlés 

 számonkérés, ellenőrzés 

 projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1.  Gondolkodási módszerek, halmazok, matemati-

kai logika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai műve-



 

 

letek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulyaelv, logikai szita. Sorba rendezési és 

kiválasztási feladatok, gráf használata feladatmegoldásban. Gráf, csúcs, 

él, fokszám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korábban megismert fogalmak ismétlése, elmélyítése. Kombinatorikai 

és gráfelméleti módszerek alkalmazása a matematika különböző terüle-

tein, felfedezésük a hétköznapi problémákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Kombinatorika 

Permutáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Variáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Kombináció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Vegyes kombinatorikai feladatokon keresztül ismételünk, mélyítjük a 

feladatmegoldási rutinunkat. 

Rendszerezzük a témához tartozó elméleti ismereteket. 

Jelek használata: n! , 








k

n
. 

Binomiális tétel. 

Binomiális együtthatók, tulajdonságaik. 

Pascal-háromszög. 

Matematikatörténet: Blaise Pascal, Erdős Pál. 

Biológia-egészségtan: 

genetika. 

1.2. Gráfok 

Gráfelméleti alapfogalmak: 

Csúcs, él, fokszám. 

Fokszámra vonatkozó összefüggések. 

Többszörös él, hurokél. 

Gráfok alkalmazása leszámolás feladatokban – rendszerező ismétlés. 

Egyszerű gráf: 

Teljes gráf, komplementer gráf, részgráf. 

Összefüggő gráf, út, kör. 

Fagráf, felhasználása: feladatmegoldásban. 

Matematikatörténet: Euler. 

 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció. Binomiális tétel, binomiális együttható, 

Pascal-háromszög. Egyszerű gráf, teljes gráf, összefüggő gráf, út, kör, fa. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

Hatvány, gyök, logaritmus 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Hatványozás egész kitevővel, hatványozás azonosságai, n-edik gyök, 

gyökvonás azonosságai. Valós számok halmaza. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása: a 

racionális kitevő értelmezése, az irracionális kitevőjű hatvány szemléle-

tes fogalmának kialakítása. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyai-

ban: exponenciálisan, logaritmikusan változó mennyiségek. Más tudo-

mányágakban a matematika alkalmazásának felfedezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egész kitevőjű hatványok, a hatványozás azonosságainak ismétlé-

se. 

Számológép használata hatványok értékének kiszámítására, normál-

Technika, életvitel és 

gyakorlat: kamatszá-

mítás, hitelfelvétel, 



 

 

alak használatára. 

Azonos átalakítások, a célszerű módszer, lépés megválasztása. 

A gyökvonásról tanultak ismétlése. 

A hatványfogalom kiterjesztése - törtkitevőjű hatványok. 

A hatványozás eddigi azonosságai érvényben maradnak – 

permanenciaelv. 

Exponenciális függvény – a hatványfogalom kiterjesztése irracionális 

kitevőre. 

Az exponenciális függvény ábrázolása, vizsgálata - irracionális kite-

vőjű hatvány (szemléletes alapon) 

e
x
 függvény. 

törlesztő-részlet-

számítás. 

 

Fizika: radioaktivitás. 

Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával. 

Exponenciális egyenletre vezető valós problémák megoldása. 

Földrajz: globális 

problémák (pl. de-

mográfiai mutatók, a 

Föld eltartó képessége 

és az élelmezési vál-

ság, betegségek, világ-

járványok, túltermelés 

és túlfogyasztás). 

Számolás 10 hatványaival, 2 hatványaival. 

A logaritmus fogalma. 

Logaritmus értékének meghatározása a definíció alapján és számoló-

géppel. 

A természetes alapú logaritmus – ln x. 

A logaritmus azonosságai. 

Szorzat, hányados, hatvány logaritmusa. 

Áttérés más alapú logaritmusra. 

A logaritmus azonosságainak alkalmazása kifejezések számértékének 

meghatározására, kifejezések átalakítására. 

Matematikatörténet: a logaritmus fogalmának kialakulása, változása; 

logaritmustáblázat. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zajszeny-

nyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

A logaritmusfüggvény. 

A logaritmusfüggvény ábrázolása, vizsgálata. 

Adott alaphoz tarozó exponenciális és logaritmusfüggvény kapcsola-

ta. 

Az inverz függvény fogalma. 

Inverz függvénypárok keresése és ábrázolása korábban tanult függ-

vények körében. 

Fizika: régészeti lele-

tek – kormeghatáro-

zás. 

Logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával. 

Értelmezési tartomány vizsgálata. 

 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Racionális kitevőjű hatvány, irracionális kitevőjű hatvány. Exponenciális 

növekedés, csökkenés. Logaritmus. Exponenciális függvény és egyenlet, 

logaritmusos függvény és egyenlet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Trigonometria 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás Vektorokkal végzett műveletek. Hegyesszögek szögfüggvényei, a szög-



 

 

függvények általános értelmezése, szögmérés fokban és radiánban, 

szögfüggvények közötti egyszerű összefüggések, trigonometrikus függ-

vények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai látásmód fejlesztése. A művelet fogalmának bővítése két 

újszerű művelettel, a skaláris szorzással és a vektoriális szorzással. Al-

gebrai és a geometriai módszerek közös alkalmazása számítási, bizonyí-

tási feladatokban. A tanultak felfedezése más tudományterületeken is. A 

függvényszemlélet alkalmazása az egyenletmegoldás során, végtelen 

sok megoldás keresése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vektorokról tanultak rendszerező ismétlése: 

 a vektor fogalma, 

 vektorműveletek, 

 vektorfelbontás. 

A vektorok koordinátáival végzett műveletek és tulajdonságaik. 

A vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái. 

 

Szögfüggvényekről tanultak ismétlése. 

Trigonometrikus függvények. 

Összefüggések a szögfüggvények között. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 

Két vektor skaláris szorzata. 

Jelölések. 

A skaláris szorzat tulajdonságai. 

A skaláris szorzás alkalmazása számítási és bizonyítási feladatokban. 

Merőleges vektorok skaláris szorzata. 

Szükséges és elégséges feltétel. 

Két vektor skaláris szorzatának kifejezése a vektorkoordináták segít-

ségével. 

Fizika: munka, elekt-

romosságtan. 

Két vektor vektoriális szorzata. 

Jelölések. 

A vektoriális szorzás tulajdonságai. 

Ez a művelet nem kommutatív! 

Párhuzamos vektorok vektoriális szorzata. 

Szükséges és elégséges feltétel. 

A terület kifejezése vektoriális szorzattal. 

Területvektor. 

Fizika: forgatónyo-

maték, Lorentz-erő. 

A háromszög területének kifejezése két oldal és a közbezárt szög se-

gítségével. 

Szinusztétel. 

Koszinusztétel. 

A tételek pontos kimondása, bizonyítása. 

Kapcsolat a Pitagorasz-tétellel. 

Ábra és terv készítése számítási feladathoz. 

Szög távolság, terület meghatározása gyakorlati problémákban is. 

A tételek alkalmazása bizonyítási feladatokban. 

Számológép használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alakzatok 

adatainak meghatáro-

zása. 

 

Földrajz: távolságok, 

szögek kiszámítása – 

terepmérési feladatok. 

GPS: helymeghatáro-

zás. 

Addíciós tételek: 

 két szög összegének és különbségének szögfüggvényei, 

 egy szög kétszeresének szögfüggvényei, 

Fizika: két rezgés 

összetételének leírása. 



 

 

 félszögek szögfüggvényei, 

 két szög összegének és különbségének szorzattá alakítása. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, használata, az alkalmas 

összefüggés megtalálása. 

Függvénytáblázat alkalmazása feladatok megoldásában. 

Trigonometrikus azonosságok, egyenletek és egyenlőtlenségek. 

Egységkör illetve trigonometrikus függvény grafikonjának felhaszná-

lása: az egyenlet, egyenlőtlenség megoldásához. 

Az összes megoldás megkeresése.  

Időtől függő periodikus jelenségek vizsgálata. 

Fizika: rezgőmozgás, 

adott kitéréshez, se-

bességhez, gyorsulás-

hoz tartozó időpilla-

natok meghatározása. 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Skaláris szorzat, vektoriális szorzat. Szinusztétel. koszinusztétel. Addíciós 

tétel, trigonometrikus azonosság, egyenlet, egyenlőtlenség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 

Koordinátageometria 

Órakeret 

39 óra 

Előzetes tudás 

Koordinátarendszer, vektorok, vektorműveletek megadása koordináták-

kal. Ponthalmazok koordináta-rendszerben. Függvények ábrázolása. 

Elsőfokú, másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. Geometriai 

problémák megoldása algebrai eszközökkel. Analógia keresése a síkbeli 

és a térbeli problémák között. Számítógép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Descartes-féle koordinátarendszer – síkban és térben. 

A helyvektor és a szabadvektor, vektorműveletek. 

Rendszerező ismétlés. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 

Vektor abszolút értékének kiszámítása. 

Két pont távolságának kiszámítása. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása. 

Két vektor hajlásszöge. 

Skaláris szorzat használata. 

 

Szakasz osztópontjának koordinátái. 

A háromszög súlypontjának koordinátái. 

A tetraéder súlypontjának koordinátái. 

Elemi geometriai ismereteket alkalmazunk, vektorokat használunk, 

koordinátákat számolunk. 

Fizika: alakzatok tö-

megközéppontja. 

Az egyenes helyzetét jellemző adatok: irányvektor, normálvektor, 

irányszög, iránytangens. 

A különböző jellemzők közötti kapcsolat értése, használata. 

Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének a feltétele. 

Fizika: mérések érté-

kelése. 

Az egyenes egyenlete: 

 normálvektoros egyenlet, 

 az egyenes paraméteres egyenlete, 

 irányvektoros egyenlet, 

 iránytényezős egyenlet. 

Geometriai feladatok megoldása algebrai eszközökkel. 

Kétismeretlenes lineáris egyenlet. 

A feladathoz alkalmas egyenlettípus kiválasztása. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 



 

 

Két egyenes metszéspontja. 

Egyenletrendszerek megoldási módszereit alkalmazzuk. 

Pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága. 

Az egyenes Hesse-féle normálalakja. 

Két egyenes szöge. 

Skaláris szorzat használata. 

Két egyenes szögfelezőinek egyenlete. 

Földrajz: távolságok, 

szögek kiszámítása. 

Egyenes egyenlete térbeli koordinátarendszerben. 

Paraméteres egyenletrendszer. 

Irányvektoros egyenletrendszer. 

Adott ponton áthaladó, adott normálvektorú sík egyenlete. 

Síkbeli feladatok térbeli analógiái. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata –  

3-dimenziós szerkesz-

tőprogram. 

A kör egyenlete. 

Kör egyenletének felírása a középpont és a sugár ismeretében. 

Kétismeretlenes másodfokú egyenletről annak eldöntése, hogy kör 

egyenlete-e. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

A kör érintőjének egyenlete. 

Két kör közös pontjainak meghatározása. 

Másodfokú, kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 

A parabola mint ponthalmaz. 

Fókuszpont, vezéregyenes. 

A parabola euklideszi értelemben nem szerkeszthető meg. 

Néhány elemi geometriai tulajdonság. 

A parabola mint kúpszelet. 

A parabola tengelyponti egyenlete. 

Különböző helyzetű parabolák egyenlete, a tengely iránya, a parabola 

állása. 

A parabola és a másodfokú függvény 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

A parabola és az egyenes kölcsönös helyzete. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

A parabolák hasonlósága. 

Fizika: geometriai 

optika, fényszóró, 

visszapillantó tükör, 

parabolaantenna. 

Az ellipszis mint ponthalmaz. 

Fókuszpont, nagytengely, kistengely, vezérsugár. 

Az ellipszis euklideszi értelemben nem szerkeszthető meg. 

Az ellipszis mint a kör affin képe. 

Néhány elemi geometriai tulajdonság. 

Az ellipszis mint kúpszelet. 

A henger síkmetszetei. 

Az ellipszis középponti egyenlete. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 

 

Fizika; földrajz: Kep-

ler-törvények. 

A hiperbola mint ponthalmaz. 

Fókuszpont, valós tengely, képzetes tengely, vezérsugár, aszimptota. 

A hiperbola euklideszi értelemben nem szerkeszthető meg. 

Néhány elemi geometriai tulajdonság. 

A hiperbola mint kúpszelet. 

A hiperbola középponti egyenlete. 

A hiperbola és a fordított arány függvénye. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 



 

 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. 

Egyenlőséggel, egyenlőtlenséggel megadott feltételek. 

Lineáris programozás. 

Pénzügyi ismeretek: optimalizálási feladatok. 

 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Vektor, irányvektor, normálvektor, iránytényező. Egyenes, sík, kör, para-

bola, ellipszis, hiperbola egyenlete. Kúpszelet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Függvények 

5.1. Sorozatok 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Számtani sorozat, mértani sorozat fogalma, egyszerű alapösszefüggések 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi életben, matematikai problémában a sorozattal leírható 

mennyiségek észrevétele. Sorozatok megadási módszereinek alkalma-

zása. Összefüggések, képletek hatékony alkalmazása. A végtelen mate-

matikai fogalmának használata. A határérték fogalmának kialakítása 

szemléletes megközelítésből indulva. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

Informatika: algorit-

musok. 

Számtani sorozat. 

A számtani sorozat n-edik tagja. 

A számtani sorozat első n tagjának összege. 

A számtani közép. 

Számítási feladatok a számtani sorozat felismerésére, az összefüggé-

sek alkalmazására. 

Szöveges faladatok gyakorlati alkalmazásokkal. 

Matematikatörténet: Gauss. 

 

Mértani sorozat. 

A mértani sorozat n-edik tagja. 

A mértani sorozat első n tagjának összege. 

A mértani közép. 

Számítási feladatok a mértani sorozat felismerésére, az összefüggé-

sek alkalmazására. 

Szöveges feladatok gyakorlati alkalmazásokkal. 

Biológia-egészségtan; 

kémia; fizika; földrajz; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: exponenciális 

folyamatok. 

Korlátos és monoton sorozatok. 

Sorozatok konvergenciája – véges és végtelen határérték. 

Szemléletes megközelítés után, a fogalmak megértése után adjuk 

meg a definíciókat. 

Konvergens sorozatok tulajdonságai. 

Konvergens sorozatnak egy határértéke van. 

Minden konvergens sorozat korlátos. 

Műveletek konvergens sorozatokkal. 

Összeg, szorzat, hányados. 

Monoton és korlátos sorozatok. 

Rendőrelv. 

Informatika: progra-

mozás – a sorozat sok 

tagjának kiszámítása – 

a határérték, a küszöb-

index megsejtése. 

Néhány nevezetes sorozat határértéke: 

nq  , n

n
)

1
1(  , n a . 

 



 

 

A végtelen mértani sor. 

A racionális számok és a végtelen szakaszos tizedes törtek. 

Végtelen szakaszos tizedes törtek megadása közönséges törttel. 

Valós számok közelítése racionális számokkal. 

A kör kerülete, a π közelítése. 

Matematikatörténet: a π története. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Sorozat, számtani sorozat, mértani sorozat, kamatos kamat. 

Korlátos, monoton, konvergens sorozat. Végtelen mértani sor. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Függvények 

5.2. Függvényanalízis I. - Differenciálszámítás 

Órakeret 

46 óra 

Előzetes tudás 

Függvények megadása, értelmezési tartomány, értékkészlet. Függvé-

nyek jellemzése: zérushely, korlátosság, szélsőérték, monotonitás, pari-

tás, periodicitás. Sorozatok határértéke. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megismerkedés a függvények vizsgálatának új módszerével. A függ-

vény folytonossága és határértéke fogalmának megalapozása. A diffe-

renciálszámítás módszereinek használata a függvények lokális és globá-

lis tulajdonságainak vizsgálatára. A matematikán kívüli területeken – 

fizika, közgazdaságtan – is alkalmazások keresése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A valós számok halmazán értelmezett függvények jellemzése. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

Informatika: számító-

gépes szoftver alkal-

mazása függvények 

grafikonjának megraj-

zolására. 

A függvények folytonossága. 

Példák folytonos és nem folytonos függvényekre. 

A folytonosság definíciói. 

Műveletek folytonos függvényekkel: 

gf  , gf  , gf  , 
g

f
, gf  . 

Intervallumon folytonos függvények. 

Korlátos és zárt intervallumon folytonos függvények tulajdonságai. 

 

Függvény határértéke. 

Példák a geometria és a fizika területéről. 

A határérték definíciói, jelölés. 

Véges és végtelen helyen vett határérték. 

Véges és végtelen határérték. 

A sorozatok és a függvények határértékének kapcsolata. 

Az 
x

1
 függvény végtelenben vett határértéke. 

Alkalmazás racionális törtfüggvények végtelenben vett határérték-

ének meghatározására. 

A 
x

xsin
 függvény vizsgálata, az x = 0 helyen vett határértéke. 

Informatika: a határér-

ték számítógépes 

becslése. 

 

Fizika: felhasználás 

sin x, illetve tg x köze-

lítésére kis szög eseté-

ben. 

Bevezető feladatok a differenciálhányados fogalmának előkészítésé-

re. 

A függvénygörbe érintőjének iránytangense. 

Fizika: Az út-idő 

függvény és a pilla-

natnyi sebesség kap-



 

 

A pillanatnyi sebesség meghatározása. csolata. 

A fluxus és az indu-

kált feszültség kapcso-

lata. 

 

Biológia-egészségtan: 

populáció növekedé-

sének átlagos sebessé-

ge. 

A differenciálhatóság fogalma. 

A szemléletes megközelítésre alapozva a pontos definíció. 

A különbségi hányados függvény, a differenciálhányados (derivált), a 

deriváltfüggvény. 

Példák nem differenciálható függvényekre is. 

Kapcsolat a differenciálható és a folytonos függvények között. 

Alapfüggvények deriváltja: 

Konstans függvény, x
n
 

Műveletek differenciálható függvényekkel. 

Függvény konstansszorosának deriváltja, összeg-, szorzat-, hányados-

, összetett függvény deriváltja. 

Trigonometrikus függvények deriváltja. 

Exponenciális és logaritmus függvény deriváltja. 

Magasabb rendű deriváltak. 

Matematikatörténet: Fermat, Leibniz, Newton, Cauchy, Weierstrass. 

Fizika: harmonikus 

rezgőmozgás kitérése, 

sebessége, gyorsulása 

– ezek kapcsolata. 

A függvény tulajdonságai és a derivált kapcsolata. 

 Lokális növekedés, fogyás – intervallumon monoton függ-

vény. 

 Szélsőérték – lokális szélsőérték, abszolút szélsőérték. 

 Szükséges és elégséges feltételek pontos megfogalmazása, 

alkalmazása. 

 

Konvexitás vizsgálata deriválással. 

A konvexitás definíciója. 

Inflexiós pont. 

A második derivált és a konvexitás kapcsolata. 

 

Függvényvizsgálat elemi eszközökkel és differenciálszámítással. 

A differenciálszámítással nyert módszerek alkalmazása és ezzel pár-

huzamosan az elemi eszközök felelevenítése: pl. másodfokú függ-

vény vizsgálata, sin x függvény vizsgálata, nevezetes közepek alkal-

mazása. 

Intervallumon értelmezett függvény szélsőértéke. 

A deriváltak zérushelyeinek és az intervallum végpontjainak vizsgá-

lata. 

 

Szélsőérték-feladatok. 

 Változó, változók bevezetése. 

 A probléma visszavezetése az összefüggéseket felhasználva 

egyváltozós függvény vizsgálatára. 

 Differenciálszámítás alkalmazásával az adott értelmezési tar-

tományon belül az abszolút szélsőérték helyének és értékének megha-

tározása. 

Fizika: Fermat-elv, 

Snellius-Descartes 

törvény. 



 

 

 Pénzügyi ismeretek: profit maximalizálása, költség minimali-

zálása. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Függvény folytonossága, határértéke. Különbségi hányados függvény, de-

rivált, deriváltfüggvény, magasabb rendű derivált. Monotonitás, lokális 

szélsőérték, abszolút szélsőérték. Konvex, konkáv függvény. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

év végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztá-

sa. 

 Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megérté-

se. 

 Szövegértés: a szövegben található információk önálló kiválasztá-

sa, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából. 

 A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 A gráfok eszköz jellegű használata probléma megoldásában. 

 

Számelmélet, algebra 

 A kiterjesztett gyök-, és hatványfogalom ismerete. 

 A logaritmus fogalmának ismerete. 

 A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

 Exponenciális és logaritmusos egyenletek megoldása, ellenőrzése. 

 Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok alkalma-

zása, az összes gyök megtalálása. 

 A számológép biztos használata. 

 

Függvények, az analízis elemei 

 Exponenciális-, logaritmus- és a trigonometrikus függvények ér-

telmezése, ábrázolása, jellemzése. 

 Függvénytranszformációk. 

 Exponenciális folyamatok matematikai modellje. 

 A számtani és a mértani sorozat. 

 Sorozatok vizsgálata monotonitás, korlátosság, határérték szem-

pontjából. 

 A függvények vizsgálata, jellemzése elemi eszközökkel és diffe-

renciálszámítás használatával 

 

Geometria 

 Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordiná-

ták. 

 Két vektor skaláris szorzata, vektoriális szorzata. 

 Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák 

önálló kezelésében, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása. 

 Valós problémákhoz geometriai modell alkotása. 

 A geometriai és algebrai ismeretek közötti kapcsolódás elemeinek 

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

nes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása. 

 



 

 

12. évfolyam 

Éves óraszám: 192 

Heti óraszám: 6 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám: 187 

Gondolkodási és megismerési módszerek 4 

Geometria 21 

Függvények, sorozatok 8 

Analízis 42 

Statisztika, valószínűség 16 

Rendszerező összefoglalás 96 

 

A szabadon hagyott órák (5) felhasználása: 

 számonkérés, ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai műve-

letek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulyaelv, logikai szita. Sorba rendezési és 

kiválasztási feladatok, gráf használata feladatmegoldásban. Gráf, csúcs, 

él, fokszám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korábban megismert fogalmak ismétlése, elmélyítése. Kombinatorikai 

és gráfelméleti módszerek alkalmazása a matematika különböző terüle-

tein, felfedezésük a hétköznapi problémákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Matematikai logika 

Logikai műveletek: negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, 

ekvivalencia, igazságtáblázat. 

Rendszerező ismétlés feladatokon keresztül. 

A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat összevetése. 

Logikai és halmazelméleti műveletek kapcsolata. 

Eseményalgebra. 

Matematikatörténet: Varga Tamás, Pólya György, George Boole. 

Bizonyítási módszerek. 

Direkt bizonyítás, indirekt bizonyítás, logikai szitaformula, skatulya 

elv, teljes indukció. 

Sejtés és igazolása. 

Fizika: elektromos 

áramkörök tervezése. 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia, igazságtáblá-

zat, bizonyítás, teljes indukció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Geometria 

Térgeometria, felszín, térfogat 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 
Térelemek illeszkedése, távolsága, szöge. Térbeli testek jellemzői: 

csúcs, lap, átló, felszín, térfogat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábban kísérletezéssel, méréssel, szemlélet alapján megszerzett 

ismeretek mélyítése, elméleti hátterének megteremtése. A térszemlélet, 

az esztétikai érzék fejlesztése.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Térelemek illeszkedése, szöge, távolság. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

A fogalmakat modelleken és a környezetünk tárgyain észrevesszük. 

Modellezőkészletek használata. 

 

Síkidomok kerülete, területe. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése – sokszögek, kör. 

Az ismert területképletek bizonyításának pontosítása. 

 

Testek, szabályos testek. 

Térbeli modellek használata, készítése. 

Ábrakészítés térbeli testekről. 

Poliéderek – Euler tétele. 

Szabályos testek. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 

A térfogatszámítás alapelvei. 

Mérőszám és mértékegység. 

A Cavalieri-elv. 

 

Egyenes hasáb felszíne, térfogata. 

Forgáshenger felszíne, térfogata. 

Ferde hasáb térfogata. 

Az összefüggések alkalmazása változatos térgeometriai feladatokban, 

gyakorlati alkalmazások. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata 

A gúla felszíne és térfogata. 

A kúp felszíne, térfogata. 

A közelítés módszere. 

Csonkagúla, csonkakúp. 

A csonkagúla, csonkakúp térfogata és felszíne. 

A hasonlóság alkalmazása. 

Poliéderek térfogata. 

A gömb térfogata és felszíne. 

A Cavalieri-elv alkalmazása. 

Az integrálszámítás alkalmazása. 

A gömbbel kapcsolatos térgeometriai problémák, beírt gömb, körülírt 

gömb, gömbbe írt testek. 

Matematikatörténet: Cavalieri. 

Vizuális kultúra: épí-

tészet. 

Összetett feladatok, versenyfeladatok a témakörből.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Felszín, térfogat, hengerszerű test, kúpszerű test, csonkagúla, csonkakúp, 

gömb. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Függvények 

Sorozatok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Számtani sorozat, mértani sorozat fogalma, egyszerű alapösszefüggések 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi életben, matematikai problémában a sorozattal leírható 

mennyiségek észrevétele. Sorozatok megadási módszereinek alkalma-

zása. Összefüggések, képletek hatékony alkalmazása. A végtelen mate-

matikai fogalmának használata. A határérték fogalmának kialakítása 

szemléletes megközelítésből indulva. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

Informatika: algorit-

musok. 



 

 

A teljes indukció módszerének ismétlése. 

Sorozat megadása rekurzióval – Fibonacci-sorozat. 

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Gyakorlati alkalmazások – kamatszámítás. 

Pénzügyi alapfogalmak – kamatos kamat, törlesztőrészlet, hitel, 

THM, gyűjtőjáradék. 

Földrajz: világgazda-

ság – hitel – adósság – 

eladósodás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Sorozat, számtani sorozat, mértani sorozat, kamatos kamat. 

Korlátos, monoton, konvergens sorozat. Végtelen mértani sor. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Függvények 

Függvényanalízis II. – Integrálszámítás 

Órakeret 

42 óra 

Előzetes tudás 
Függvények megadása, értelmezési tartomány, értékkészlet. Sorozatok. 

Differenciálszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az integrálszámítás elemeivel ismerkedve bővítjük a közelítés módsze-

rét. A szemléletes képet és a pontos definíciót közelítjük egymáshoz. A 

Newton–Leibniz-tételt a matematika és a fizika több területén alkalmaz-

zuk. Ismerkedünk olyan példákkal is, amikor csak közelítő eredményt 

kapunk. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bevezető feladatok az integrál fogalmához. 

Függvény grafikonja alatti terület. 

A megtett út és a sebesség-idő grafikon alatti terület. 

A munka kiszámítása az erő-út grafikon alatti terület alapján. 

 

Alsó és felső közelítő összegek. 

Az intervallum felosztása, a felosztás finomítása. 

Közelítés véges összegekkel. 

A határozott integrál fogalma, jelölése. 

A szemléletes megközelítésre alapozva jutunk el a pontos definícióig. 

Példa nem integrálható függvényre is. 

Negatív függvény határozott integrálja. 

A határozott integrál és a terület - előjeles terület. 

Az integrál közelítő kiszámítása. Számítógépes szoftver használata a 

határozott integrál szemléltetésére. 

Matematikatörténet: Bernhard Riemann. 

Informatika: számító-

gépes szoftver hasz-

nálata.  

Korlátos és monoton függvények integrálhatósága. 

A határozott integrál tulajdonságai: 

 

a

b

b

a

ff  ;   

c

b

c

a

b

a

fff  

A függvény konstans szorosának határozott integrálja, összeg és kü-

lönbség határozott integrálja, 

Fizika: A munka és a 

mozgási energia. 

Elektromos feszültség 

két pont között, a po-

tenciál. 

Tehetetlenségi nyo-

maték. 

Alakzat tömegközép-

pontja. 

A hidrosztatikai nyo-

más és az edény ol-

dalfalára ható erő. 

Effektív áramerősség. 

Az integrál mint a felső határ függvénye. 

Integrálfüggvény. 

 



 

 

Folytonos függvény integrálfüggvényének deriváltja. 

Kapcsolat a differenciálszámítás és az integrálszámítás között. 

A primitív függvény fogalma, 

A primitív függvények halmaza – a határozatlan integrál: 

 hatványfüggvény, polinom függvény, 

 trigonometrikus függvények, 

 exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. 

A határozatlan integrál néhány tulajdonsága. 

A függvény konstans szorosának határozatlan integrálja, összeg és 

különbség határozatlan integrálja. 

A Newton–Leibniz-tétel. 

Az integrálszámítás alkalmazása matematikai és fizikai problémákra. 

Két függvénygörbe közötti terület meghatározása. 

Forgástest térfogatának meghatározása. 

Sorozat határértékének meghatározása. 

Gyorsulásból sebesség, sebességből út (kitérés). 

Az integrálás közelítő megadása – numerikus módszerek. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Alsó és felső közelítő összeg, határozott integrál. Primitív függvény, hatá-

rozatlan integrál. Newton–Leibniz-tétel.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Adatok elemzése, gyakoriság, relatív gyakoriság. Táblázatok, grafiko-

nok használata. Terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás. Klasszikus 

valószínűségi modell. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség fogalmának bővítése, mélyítése. A kombinatorikai is-

meretek alkalmazása valószínűség meghatározására. Mit jelent a való-

színűség – a nagy számok törvénye. Eseményalgebra, az eseményekkel 

végzett műveletek –a mindennapi szóhasználat és a matematikai meg-

fogalmazás megkülönböztetése. Nevezetes eloszlások felismerése a 

hétköznapi életben, gyakorlati alkalmazásokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai mintavétel. 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

A minta terjedelme. 

Átlag, medián, módusz, szórás. 

Garfikonok. 

A korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

Közvélemény-kutatás. Statisztikai évkönyv. Minőség-ellenőrzés. 

Informatika: táblázat-

kezelő, adatbázis-

kezelő program hasz-

nálata. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: választá-

sok. 

Véletlen jelenségek megfigyelése. 

A modell és a valóság kapcsolata. 

Játékok elemzése: igazságos és igazságtalan játék. 

Szerencsejátékok. 

Matematikatörténet: Pascal, Fermat. 

Informatika: véletlen 

jelenségek számítógé-

pes szimulációja. 

 

Fizika: radioaktiv 

bomlás. 

Események – eseménytér – elemi események. 

Biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 



 

 

Események közötti műveletek – kapcsolat a halmazműveletekkel. 

A valószínűség mint az eseménytéren értelmezett függvény. 

Teljes eseményrendszer. 

Klasszikus valószínűségi modell. 

A tanult kombinatorikai módszerek használata. 

A valószínűség becslése, számolása, összevetés a valósággal – „nagy 

számok törvénye”. 

Valószínűségi problémák szemléltetése gráffal. 

Feltételes valószínűség 
)(

)(
)|(

BP

ABP
BAP  . 

Független események )()()( BPAPABP  . 

 

Geometriai valószínűség. 

Az eseménytér mérhető - van hossza, területe, térfogata. 

 

Valószínűségi változó. 

A valószínűségi változó eloszlása. 

A valószínűségi változó várható értéke, szórása. 

Speciális valószínűségi változók. 

Egyenletes eloszlás. 

Binomiális eloszlás – visszatevéses mintavétel. 

Hipergeometrikus eloszlás – visszatevés nélküli mintavétel. 

 

Matematikatörténet: Pólya György, Rényi Alfréd.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Valószínűség, klasszikus valószínűségi modell. Teljes eseményrendszer. 

Feltételes valószínűség, független esemény. Valószínűségi változó, elosz-

lás, várható érték, szórás. Egyenletes eloszlás, binomiális eloszlás, 

hipergeometrikus eloszlás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

96 óra 

Előzetes tudás A 8 év matematika-tananyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben. A szem-

léleten alapuló megközelítéstől a pontos matematikai fogalmak felé hal-

adás. A megoldási módszerek tudatosítása, a problémákban alkalmazha-

tó közös modellek, számítási-bizonyítási módszerek keresése. A hasonló 

és az eltérő tulajdonságok vizsgálatával a geometriai szemlélet, látás-

mód megerősítése, ezzel az absztrakciós készség fejlődésének segítése. 

A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra is. A matemati-

katörténet néhány fejezetének, nagy egyéniségének megismerése során 

betekintés a matematika épülésének folyamatába. Készülés az érettségi 

vizsgára korábbi évek feladatsorainak megoldásával is. Felkészítés az 

egyetemi, főiskolai továbbtanulásra is az igényes matematikai gondol-

kodás fejlesztésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok. 

Számhalmazok. 

A halmazok alkalmazási területeinek áttekintése a matematika külön-

böző ágaiban. A halmazokat használata szemléltetésre, az összefüg-

gések áttekintésére, közös tulajdonságok kiemelésére. 

 



 

 

A valós számok halmaza fogalmának megerősítése, a számkörbővítés 

lépéseinek áttekintése. 

Logikai ismeretek. 

A matematikai szövegek értelmezésének erősítése. Pontos fogalma-

zás, a definíciókban, tételekben szereplő feltételek szerepének, jelen-

tésének tudatosítása. A bizonyítások, feladatmegoldások során a lo-

gikai műveletek tudatos alkalmazása. 

Az érvelés módszereinek finomítása a csoportmunkában feldolgozott 

témák esetében. 

A matematikában tanult módszerek. 

Feladatokon, gyakorlati alkalmazásokon keresztül a bizonyítási mód-

szerek rendszerezése: direkt, indirekt bizonyítás, logikai szitaformula, 

skatulya elv, teljes indukció. 

Kombinatorika, gráfelmélet. 

A sorba rendezési és leszámolási feladatok alaptípusainak felismerése 

– kombinatív készség fejlesztése, gráfok alkalmazása a probléma-

megoldás során. 

Számelmélet, algebra 

Számhalmazok. 

A valós számok halmazán értelmezett műveletek, műveleti tulajdon-

ságok biztonságos használata. Az eredmények várható értékének 

megbecslése – hihető-e az eredmény. 

Számelmélet. 

Oszthatósági alapfogalmakat ismétlése, a matematika más területein 

való használatuk áttekintése. 

Algebrai alapfogalmak, azonosságok. 

Annak áttekintése, hogy ezek a tulajdonságok hogyan jelennek meg 

az algebrai kifejezésekkel végzett átalakításokban. 

A zsebszámológép használata. 

A különböző típusú zsebszámológépek „tudásának” megismerése. 

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek. 

Változatos módszereket alkalmazása, többféle megoldás keresése. 

(Ajánlott a szöveges feladatok esetében a gyakorlati alkalmazások 

előtérbe helyezése. A kapcsolat megvilágítása a különböző témakö-

rökhöz tartozó problémák között: pl. másodfokú egyenlet, trigono-

metrikus egyenlet, exponenciális egyenlet.) 

 

Sorozatok, függvények 

Függvények grafikonjai, jellemzésük. 

A matematikai alkalmazások mellett a természettudományokban, 

különösen a fizikában alkalmazott függvények. 

Sorozatok. 

A számtani és mértani sorozat alkalmazásai mellett a monotonitás és 

korlátosság ismétlése. 

A határérték fogalmának mélyítése az ismétlés során is, a szemlélet-

től az absztrakció felé haladva. 

Analízis. 

A differenciálszámítás és integrálszámítás alkalmazásainak ismétlése. 

Informatika: számító-

gépes program hasz-

nálata. 

Geometria 

Mérés és mérték. 

 



 

 

A hosszúság-, a terület-, a térfogatmérés, a szögmérés fontos kérdése, 

mi a problémához illő egység, milyen pontosan adjuk meg az ered-

ményt. 

A geometriai szerkesztések. 

Milyen eszközöket használhatunk, milyen lépéseket használhatunk? 

Milyen esetben végezhető el a szerkesztés, hány megoldása van a 

feladatnak? 

A geometriai transzformációk. 

A geometriai transzformációk előfordulásainak keresése környeze-

tünkben. A szimmetria és a harmónia észrevétele a művészetekben. 

A szimmetrián alapuló állítások a geometriai alakzatok között. 

A háromszögekre vonatkozó ismeretek. 

Négyszögekre, sokszögekre vonatkozó ismeretek. 

Körre vonatkozó ismeretek. 

Az alakzatok tulajdonságait, nevezetes vonalait, köreit áttekintve 

analógiák keresése.  

Vektorok, koordinátageometria. 

A trigonometria és a koordinátageometria együttes alkalmazása. 

Trigonometria. 

A szögfüggvények és a hasonlóság kapcsolata szerepének áttekintése 

a fogalmak megalkotásában. 

Geometriai alakzatok adatainak meghatározása szögfüggvényekkel, 

szinusztétellel, koszinusztétellel. 

Statisztika, valószínűség. 

Adatsokaságok elemzése. 

Véletlen jelenségek vizsgálata. 

Csoportmunka, vélemények megbeszélése, az érvelés módszerének 

gyakorlása, sejtések megfogalmazása, azok elfogadása vagy elvetése. 

Informatika: táblázat-

kezelő, adatbázis-

kezelő program hasz-

nálata. 

Tudománytörténeti és matematikai érdekességek, neves matematiku-

sok 

Néhány matematikatörténeti szemelvény. 

A matematikatörténet néhány érdekes problémájának áttekintése. 

Matematikusokról a korábbi években szerzett ismeretekre emlékezés, 

áttekintés. 

Pl. nem euklideszi geometria - Bolyai János; nagy Fermat-tétel, szá-

mítógépek fejlődése – Neumann János… 

A matematika néhány filozófiai kérdése. 

A matematika fejlődésének külső és belső hajtóerői. 

Néhány megoldatlan és megoldhatatlan probléma. 

Sain Márton: Nincs királyi út. 

Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról. 

Informatika: könyv-

tárhasználat, internet-

használat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 12. 

év végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 



 

 

Geometria 

 Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készítése. 

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

  

Függvények, az analízis elemei 

 Az integrálszámítás használata, gyakorlati alkalmazása 

 

Valószínűség, statisztika 

 Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 A valószínűség matematikai fogalma, klasszikus kiszámítási módja. 

 Mintavétel és valószínűség kapcsolata, alkalmazása. 

 Valószínűségi változó eloszlása, várható értéke. 

 



 

 

Informatika 



 

 

Nyolcosztályos képzés, 6–10. évfolyam 

Éves óraszámok: 

évfolyam 6. 7. 8. 9. 10. 

éves óraszám 36 36 36 36 36 

 

Célok és kapcsolatok 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök 

használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely 

ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében 

fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 

kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom 

működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő 

fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 

érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek 

érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 

információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 

környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az 

információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek 

kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, 

ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és 

formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, 

az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való 

aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. 

Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és 

továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák 

értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos 

színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az 

informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 



 

 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ ak-

tív polgárává –, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterüle-

tek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcso-

lódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a 

készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület 

feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti együtt-

működések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a 

kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban.  

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott 

tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az 

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az 

adattárolást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb 

hardverelemek működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon 

élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok 

meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható 

lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 

kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, 

megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával 

szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül 

kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, 

a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek 

fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást 

és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 

problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait 

a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, 

módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás 

általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes 

megismertetni.  



 

 

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informat ikai 

eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás 

elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd 

az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes 

programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái 

tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási 

ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az 

alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az 

önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk 

online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 

értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, 

rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A 

csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok 

számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó 

elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, 

használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja 

az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, 

objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 

kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az 

aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az 

egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben 

számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat 

birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés 

többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti 

értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák 

kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 



 

 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és 

fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint 

a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, 

tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értékének megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az 

etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen 

a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával 

és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi 

gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási 

lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a 

környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó 

feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen 

adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök 

használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely fejleszti 

az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló 

tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, 

a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló 

tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók 

megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb 

részekre bontják és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A 

csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez valamint a társak 

megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az 

idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program hasz-

nálatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az 



 

 

angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag 

áttanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol 

nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 

folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a 

matematika órákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás 

során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, 

a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel 

ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói 

dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

összekapcsolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a 

természettudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő 

kódolása során a tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az 

összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció 

során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 

megfigyelő képességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel 

járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak.  

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra 

nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink 

nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a 

kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó részvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják 

különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik 

társadalmunk megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az 

információk kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus 

gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a 

manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes 

médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető 

a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló 

döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, 

melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket 

ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre 

neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, 

amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor 

lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a 

folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -

feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és 



 

 

lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi 

évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, 

mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is 

kiemelkedik a nemzeti műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen 

ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári 

kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és a 

megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához 

szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi 

szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 

könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának 

megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó 

folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a 

differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése 

területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint 

ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a 

digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi 

és idegen nyelvű információforrásokat. 

5–6. évfolyam 

A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak 

főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a 

legfontosabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket és a 

víruskereső program használatát. A számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az 

adatok védelméről is gondoskodniuk kell.  

Az alkalmazói ismeretek témakörben a tanulmányi és közösségi feladataikhoz 

kapcsolódóan kerül sor a számítógépes programok használatára. A szövegszerkesztő és 

prezentációkészítő alkalmazások használata az egyéni munka mellett a csoportmunka során is 

megjelenik. A multimédiás környezetben szövegek, képek, animációk, hangok kezelésével 

foglalkoznak. 

Az információszerzés során az adatokat rendszerezni kell, hogy később könnyebben 

feldolgozhatók legyenek. A tanulók megismerik a táblázatos adattárolás, a grafikus 

adatábrázolás, az esztétikus adatmegjelenítés formáit. Először tanári segítséggel értelmezik a 

rendszerezett formában megjelenő adatokat, később önállóan is tudnak hasonló formában 

adatokat rendezni. 

A korábbi ismeretek alapján és az életkori sajátosságoknak megfelelően ebben a képzési 

szakaszban a tanulók a problémamegoldás alapvető folyamatával és elemeivel ismerkednek 

meg. A problémamegoldás előtt információkat gyűjtenek, és megtervezik a folyamatot. A 



 

 

tanulók kezdetben közösen értelmeznek kész algoritmusokat. Eleinte tanári segítséggel, majd 

egyre önállóbban készítenek egyes tevékenységeket leíró algoritmusokat és folyamatábrákat. 

A problémamegoldás érdekében az életkori sajátosságnak megfelelő fejlesztőrendszerek 

használata ajánlott. A szoftverek használata közben a tanulók megismerkednek az 

utasításokkal, egyszerű programokat írnak, kész programokat értelmeznek.  

A tanulási képességek fejlesztése és a tanulási folyamatok támogatása érdekében interaktív 

oktatóprogramok alkalmazására kerül sor. Az oktatóprogramok használata közben a tanulók 

azonosítják az algoritmusok lépéseit, tanulmányozzák a beállítások módosító szerepét. Az 

interaktív programhasználat során beavatkoznak a folyamatokba, a beavatkozások 

következményeinek megfigyelése lehetővé teszi a programok hatékony, tudatos irányítását. 

Az információszerzés egyre inkább átkerül az internetre. Ebben a korosztályban elsősorban 

tanári irányítással zajlik az információszerzés. Az interneten történő tájékozódás és a 

szükséges információ beszerzése érdekében meg kell ismerni a böngésző szolgáltatásait. A 

tanulók eleinte a tanár által ajánlott oldalakat keresik fel, később megismerik a kulcsszavas és 

tematikus keresőgépek használatát is. 

Az információs társadalomban alapvető elvárás, hogy a tanulónak legyen saját postafiókja, 

ismerje az elektronikus levelezés alapvető funkcióit és az infokommunikáció szabályait. 

Fontos tisztázni az adatvédelem jelentőségét. 

A hagyományos média mellett a tanulás, művelődés során egyre nagyobb szerepet kap az 

elektronikus adathordozók és az interneten lévő tartalmak használata. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása közben a tanulók megismerkednek az 

internet használata közben felmerülő problémákra, felkészülnek azokra a feladatokra, 

amelyek az online világban várnak rájuk. Tapasztalatot szereznek az informatikai 

biztonsággal kapcsolatos területeken, megismerkednek a számítógép védelmi lehetőségeivel, 

a személyes adatvédelemmel. A tanulók a tanulás során számtalan különböző minőségű 

információforrással találkoznak. A célnak megfelelő források kiválasztása megfelelő 

tapasztalaton alapul, melynek érdekében az információforrások hitelességének megítélésére, 

értékelésére kerül sor. A tanulást támogató információforrások saját dokumentumokban való 

alkalmazása, az információforrásokra való hivatkozások egyre nagyobb szerepet töltenek be a 

tanulás során, ennek érdekében a tanulók hivatkozásokat tartalmazó mintákat tekintenek meg 

és értelmeznek. 

Az e-szolgáltatások fontos szerepet töltenek be az információs társadalom kialakításakor, 

ennek érdekében a tanulók az életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokat ismernek meg, azonosítják azok szerepét. Megfigyelik a szolgáltatások 

működését, megfogalmazzák az eljárások futtatása közben szerzett tapasztalataikat, 

azonosítják az egyes eljárások célját. Kiválasztják a személyes igényeiknek megfelelő 

szolgáltatásokat, megismerik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eljárásokat, és 

tapasztalatot szereznek azok biztonságos működésében. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton szerzett 

iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás 

rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során 

egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való 

felhasználása. Cél, hogy a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző 

források felhasználási lehetőségeit. 

Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett önállóan tájékozódjon 

az iskola könyvtárában. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült nyomtatott és 

elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett információk 

megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. 



 

 

6. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai eszkö-

zök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A számítógéppel 

való interaktív kapcsolattartás megteremtése. Víruskereső programok 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Az alkalmazási területek összegyűjtése csoportmunkában. 

Természetismeret: a számí-

tógépek szerepe az időjárás-

előrejelzésben; számítógé-

pes modellek alkalmazása; 

mérések és vezérlések a 

számítógéppel. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának meg-

ismertetése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógé-

pes munkakörnyezet megismerése. 

A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű mozgásgyakor-

latok végzése. 

Természetismeret: az egyes 

életszakaszokra jellemző 

testarányok és méretek; az 

érzékszervek védelmét biz-

tosító szabályok. A környe-

zeti állapot és az ember 

egészsége közötti kapcsolat. 

 

Testnevelés és sport: az iro-

dai és a számítógép előtt 

végzett munkához gyakorla-

tok. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, moz-

gatás, törlés, átnevezés. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, 

mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés. 

Állományok típusai. 

Számítástechnikai mértékegységek.  

Természetismeret; matema-

tika; idegen nyelvek; ma-

gyar nyelv és irodalom: a 

számítógéppel segített tanu-

lás módszereinek alkalma-

zása során a fájl- és map-

paműveletek alkalmazása, 

mértékegységek, számrend-

szerek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás 

A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű 

használata. 

Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és kijelentkezés, 

hozzáférési jogok, adatvédelem. 

A gépterem házirendjének megismerése, betartása. 

 



 

 

Víruskereső programok használata 

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, hát-

tértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, mappaművelet, 

hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

10 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektro-

nikus létrehozása 

 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek végre-

hajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rajzos-szöveges dokumentumok létre-

hozása, átalakítása, formázása, menté-

se 

Rajzok készítése. 

Műveletek rajzrészletekkel.  

Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. 

A vágólap használata. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

rajz készítése történelmi vagy társadalmi témáról, pl. 

címer, családfa, egyszerű alaprajzok készítése. 

 

Természetismeret: természettudományi témájú isme-

retterjesztő források tanári segítséggel történő kere-

sése, követése, értelmezése, az ismeretszerzés ered-

ményeinek bemutatása; vázlatrajz készítése a lakó-

helyről és környékéről. 

Szövegműveletek végrehajtása 

Állomány mentése.  

Szöveges állomány megnyitása. 

Szöveg javítása. 

Karakterformázás. 

Bekezdésformázás. 

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatá-

sa, törlése. 

Helyesírás ellenőrzése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; 

magyar nyelv és irodalom:  

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, isme-

retterjesztő, publicisztikai szövegek olvasása és 

megértése; a szövegelemzés; az információs-

kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása, az ezekhez kapcsoló-

dó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszö-

bölése; alapvető nyelvhelyességi, helyesírási ismere-

tek alkalmazása; rövidebb beszámolók anyagának 

összegyűjtése, rendezése különböző nyomtatott és 

elektronikus forrásokból. 

Multimédiás dokumentumok előállítása 

kész alapelemekből 

Szöveg, kép, hang, animáció elhelye-

zése a dokumentumban. 

A prezentáció testreszabása, háttér, 

áttűnés, animáció beállítása. 

Bemutatók készítése közös munkában, 

Természetismeret: prezentációk készítése önállóan és 

csoportmunkában. 



 

 

csoportokban. 

Egyéb multimédiás dokumentumok 

előállítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmeg-

jelenítés 
 

Előzetes tudás  

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba 

rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati 

ismeretek alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemlélteté-

sét segítő eszközök megismerése 

Az adat fogalmának megismerése. 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgála-

tát, szemléltetését segítő eszközök használata. 

Adatok feldolgozását segítő műveletek vég-

zése. 

Adatok grafikus ábrázolása. Esztétikus adat-

megjelenítés. 

Matematika: tárgyak, személyek, alakzatok, 

jelenségek, összességek összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik szerint; becslés; 

mennyiségek fogalmának alapozása; tárgyak 

tulajdonságainak kiemelése (analizálás); ösz-

szehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés;  

Tapasztalati függvények, sorozatok alkotása, 

értelmezése stb.; matematikai modell keresése 

változások leírására, rajzolt, illetve tárgyi jelek 

értelmezése tevékenységgel, történés kitalálá-

sával, szavakban megfogalmazott helyzetről, 

történésről készült matematikai „szöveg” ér-

telmezése. 

 

Természetismeret: az anyagok és testek érzé-

kelhető tulajdonságainak megfigyelése, össze-

hasonlítása; kísérletek végzése, a történés 

többszöri megfigyelése, adatok jegyzése, ren-

dezése, ábrázolása; együttváltozó mennyisé-

gek összetartozó adatpárjainak jegyzése. 

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázat-

ba rendezése 

Adatok értelmezése és rögzítése táblázatban. 

 

Néhány közhasznú információforrás haszná-

lata 

Közhasznú információforrások adatainak 

értelmezése. 

 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben 

Digitális tudástárak megismerése.  

Online tudástárak használata. 

 



 

 

Térképhasználati alapismeretek megszerzése 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a tanult helyek megkeresése a térképen; 

események, jelenségek leolvasása történelmi 

térképekről; távolságok becslése és számítása 

történelmi térképeken; tanult események, je-

lenségek topográfiai helyének megmutatása 

térképen. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, 

térkép, koordináta, útvonalkereső. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és mód-

szerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 

Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algo-

ritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre bontá-

sa önállóan vagy tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkal-

mazási lehetőségeinek megismerése. Csoporttevékenységben való rész-

vétel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek 

megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges információ gyűj-

tése, felhasználása.  

Jelrendszerek ismerete. 

Magyar nyelv és irodalom; idegen 

nyelvek; matematika; erkölcstan; ter-

mészetismeret; ének-zene; vizuális kul-

túra; technika, életvitel és gyakorlat; 

testnevelés és sport: a tantárgyak által 

használt jelölésrendszerek ismerete. 

Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése 

Problémák algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos készítése, 

értelmezése. 

Folyamatábra készítése. 

Természetismeret; technika, életvitel és 

gyakorlat: a tantárgyakban tanult tevé-

kenységek szöveges, rajzos megfogal-

mazása, algoritmizálása, folyamatábrák 

készítése. 

 

Matematika: gondolkodás, értelme-

zésmodellek (pl. rajzos modellek, grá-

fok) megértése. 

Algoritmus követése, értelmezése, ké-

szítése. 

Alkotás és kreativitás –  

rendszeralkotás (elemek elrendezése 

különféle szempontok szerint; rendsze-

rezést segítő eszközök - fadiagram, 

útdiagram, táblázatok - használata, 

készítése). Megalkotott rendszer átala-

kítása. 



 

 

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű 

alkalmazásai. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított 

csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algo-

ritmus tervezése, különböző megoldási lehetőségek 

tanulmányozása. 

Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási 

lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás 

különböző fázisaiban. 

Magyar nyelv és irodalom; idegen 

nyelvek; matematika; erkölcstan; tör-

ténelem; társadalmi és állampolgári 

ismeretek; természetismeret; ének-

zene; vizuális kultúra; technika, életvi-

tel és gyakorlat; testnevelés és sport: a 

tantárgyak tananyagainak egyéni vagy 

csoportos feldolgozása, a produktum 

bemutatása multimédiás eszközökkel.  

Többféle megoldási mód keresése, az 

alternatív megoldások összevetése. 

A robotika alapjainak megismerése 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő prob-

lémák megoldási módjának megismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a rend-

szeresen végrehajtandó tevékenységek 

alaputasításainak kidolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, 

vezérlés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások leírá-

sainak használata. Alapvető matematikai műveletek ismerete. Síkgeo-

metriai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbá-

lása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok 

megfogalmazása, megvalósítása számítógépen 

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, 

alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak 

megvalósítása Logo vagy más fejlesztőrendszer 

segítségével. 

Matematika: modellek (pl. rajzos model-

lek, gráfok) értelmezése, algoritmus köve-

tése, értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás, elemek elrendezése kü-

lönféle szempontok szerint; rendszerezést 

segítő eszközök - fadiagram, útdiagram, 

táblázatok - használata, készítése; megal-

kotott rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű al-

kalmazásai. 

A problémamegoldás során az ismert adatokból 

az eredmények meghatározása 

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények 

meghatározása, a végeredmények megjelenítése. 

Természetismeret: műveletek, összefüggé-

sek kiszámolása. Válasz megfogalmazása 

szóban és írásban. 

 

Matematika: ismerethordozók használata - 

oktatási-tanulási technológiákkal való 

megismerkedés, azok interaktív használa-



 

 

ta. 

A programozni kívánt művelettel kapcso-

latos alapvető ismeretek. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű 

fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkal-

mas fejlesztőrendszerek megismerése. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Matematika: tájékozódás a síkban (alap-

vető fogalmak és eljárások felidézése, 

alkalmazása). 

A tájékozódást segítő viszonyszavak. 

Feltételeknek megfelelő alkotások elkép-

zelése a megalkotásuk előtt. Szerkesztések 

különböző eszközökkel és eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása adott feltételek 

szerint. 

Geometriai alakzatok tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, koordináták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oktatóprogramok használata. A különböző típusú beállítások módosító 

szerepének felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamataiba. 

A beállítások módosító szerepének felismerése. 

Matematika: oktatási-

tanulási technológiák-

kal való megismerke-

dés, azok interaktív 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a kere-

sés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Keresőkérdések megfogalmazása  



 

 

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, 

portálok felkeresése. 

Kulcsszavas és tematikus keresés. 

Kereső operátorok ismerete. 

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmányozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.  

Biológia-egészségtan: 

állatokról, növényekről 

képek, adatok gyűjtése. 

Információforrások irányított kiválasztása 

Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok felkeresése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kulturális hírpor-

tálon keresztül egy 

meglátogatandó szín-

házi előadás műsorá-

nak keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használa-

ta. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolat-

teremtés infokommunikációs eszközök útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazá-

sa. 

Saját e-mail cím létrehozása. 

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítá-

sa, mellékletek csatolása. 

Idegen nyelvek: levele-

zés külföldi diákokkal, 

partneriskolákkal. 

Felelős magatartás az online világban 

Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.  

Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései.  

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, neti-

kett. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  



 

 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD haszná-

lata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média 

elérése, információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata 

Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. 

Elektronikus könyv keresése, olvasása.  

Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. 

Oktatási célú adatbázisok használata. 

Oktatóprogramok használata. 

Idegen nyelv: nyelvi 

oktatóprogramok hasz-

nálata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; magyar nyelv és 

irodalom: korabeli 

filmek megtekintése 

(Magyar Nemzeti 

Filmarchívum), köz-

könyvtárak felkeresése, 

elektronikus könyv 

olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, okta-

tóprogram. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazá-

sa. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai biztonság kérdései 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos isme-

retek. 

A számítógép és a számítógépen tárolt adatok 

védelme. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékeny-

ség elvégzéséhez és eredményéhez kapcso-

lódó biztonságos eszközhasználat. 



 

 

Az adatokat – különösen a személyes informáci-

ókat – érintő visszaélések, veszélyek és követ-

kezmények megismerése 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megisme-

rése. 

A személyes adatok védelme. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a szemé-

lyes életvitel tevékenységei, eljárásai. 

Az infokommunikációs viselkedési szabályok 

megismerése 

Az informatikai eszközök etikus használatára 

vonatkozó szabályok megismerése. 

A hálózat használatára vonatkozó szabályok 

megismerése, értelmezése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közremű-

ködés a közösségi normák kialakításában. 

Az információforrások megkülönböztetése a 

saját dokumentumban 

Információforrások gyűjtése. 

A felhasznált információforrások feltüntetése a 

saját dokumentumban. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: az 

információ gyűjtéséhez és feldolgozáshoz 

szükséges kommunikációs készségek meg-

alapozása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információs-

kommunikációs társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, kiküszöbölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

felismerése. 

A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Elektronikus szolgáltatások szerepe és használa-

ta a hétköznapi életben. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a környe-

zetben megismerhető munkatevékenységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-

zás, azonosító, jelszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 



 

 

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 

jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. 

Betűrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és 

etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmé-

nyek 
Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok megkülönbözteté-

se. Az iskolai könyvtár eszköztárá-

nak készségszintű használata 

Tájékozódás az iskolai könyvtár 

tér- és állományszerkezetében. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának 

készségszintű használata a könyv-

tári terek funkcióinak és a könyv-

tári abc ismeretében. 

Könyvtárlátogatás a települési 

könyvtárban. 

Matematika: ismeretek rendszerezése. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs 

eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások megismerése. 

A könyvtár alapszolgáltatásainak 

használata. 

A könyvtári katalógus funkciójá-

nak megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatai-

nak értelmezése. 

Minden tantárgy keretében: Ajánlott olvasmányokkal 

kapcsolatos feladatok. 

Csoportos könyvtárlátogatás, könyvtári óra. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek elkülönítése és gyakorlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés, gyermeklexikon). 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a 

könyvtár szabadpolcos állományá-

ban a feliratok és a raktári jelzet 

segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása 

tanári segítséggel. 

Magyar nyelv és irodalom: Írás, szövegalkotás. Rövidebb 

beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése külön-

böző nyomtatott (lexikonok, kézikönyvek) és elektroni-

kus forrásokból. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyomá-

nyos dokumentumok formai, tar-

talmi, használati jellemzőinek 

megállapítása; csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékozta-

tó források, segédkönyvek biztos 

használata. 

Magyar nyelv és irodalom: ismerkedés különböző infor-

mációhordozók természetével, kommunikációs funkciói-

val és kultúrájával. 

A média kifejező eszközei. Az újság tartalmi és formai 

jellemzése, a nyomtatott és az online felületek összeha-

sonlítása. Sajtóműfajok. 

A nyomtatott és az elektronikus szövegek jellemzői. 

Szövegek műfaji különbségének érzékelése. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről. Helyes-

írási kézikönyvek. 



 

 

A média különféle funkcióinak felismerése. Adott szöveg 

fikciós vagy dokumentum-jellegének megfigyelése, fel-

ismerése. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: se-

gédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok használa-

ta. 

Tanult események, jelenségek topográfiai helyének 

megmutatása térképen. 

 

Természetismeret: tájékozódás a hazai földrajzi, környe-

zeti folyamatokról - információgyűjtés tanári irányítással 

(földrajzi helyek, térképek keresése, digitális lexikon-

használat). 

Térképfajták. Térkép és földgömb használata. 

 

Matematika: ismerethordozók használata (pl. matemati-

kai zsebkönyvek, szakkönyvek, ismeretterjesztő köny-

vek, lexikonok, feladatgyűjtemények, táblázatok, képlet-

gyűjtemények). 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfele-

lő nyomtatott és elektronikus for-

rások irányított kiválasztása.  

A könyvtárhasználati és informati-

kai alapokra építő információgyűj-

tést igénylő feladatok. 

Magyar nyelv és irodalom: feladatvégzés könyvekkel, 

gyermeklapokkal (válogatás, csoportosítás, tematikus 

tájékozódás). 

Anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus források segít-

ségével. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: in-

formációk gyűjtése adott témához segítséggel könyvtár-

ban, médiatárban, múzeumokban. 

 

Vizuális kultúra: tárgyakkal, jelenségekkel, műalkotás-

okkal kapcsolatos információk gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység informá-

cióforrásainak használata az egyéni tevékenységhez, ter-

vekhez kapcsolódó szöveges, képi, hang alapú informá-

ciók célzott keresése tapasztalati, valamint nyomtatott és 

elektronikus forrásokban. 

 

Természetismeret: Tájékozódás a környezet anyagairól. 

Válogatás információs anyagokban és gyűjteményeikben 

(könyv és médiatár, kiállítási-múzeumi anyagok). 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfel-

használás 

A forrásmegjelölés etikai vonatko-

zásainak megértése. 

Saját és mások gondolatainak el-

különítése. 

Minden tantárgy, feladat esetében: a forrásfelhasználás 

jelölése. 



 

 

A felhasznált források önálló azo-

nosítása a dokumentumok főbb 

adatainak (szerző, cím, hely, kia-

dó, év) megnevezésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabad órakeret 

Órakeret 

4 óra 

 Gyakorlás, számonkérés, egyéni felzárkóztatás. 
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A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan hasz-

nálni; 

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 

tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat hasz-

nálatának szabályait; 

ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a leggya-

koribb karakter- és bekezdésformázásokat; 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 

ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni; 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon kü-

lönféle adatbázisokban keresni; 

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhe-

lyezni.  

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör vé-

gére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

tudjon egyszerű programot készíteni; 

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; 

legyen képes a találatok értelmezésére; 

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltünteté-

sében. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott 

forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz 

szükséges információkat; 

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgálta-

tásait. 



 

 

 

7–8. évfolyam 

 

Az informatikai eszközök közül a számítógéppel való kommunikáció során fontos egy 

operációs rendszer rutinszerű használata. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan 

használják a legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. 

Napjainkban egyre fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg 

információk digitalizálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért 

szükséges a tömörítési módok és eljárások ismerete is. 

Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a szövegszerkesztő 

programot, tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek 

gyűjtésére, feldolgozására kerül sor képszerkesztő program segítségével. Ismerik a 

táblázatkezelés alapjait, a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudnak 

különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a 

webes publikáció jellemző elemeit. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók az 

életkoruknak megfelelő szinten tovább mélyítik az algoritmusleíró eszközökkel kapcsolatos 

ismereteiket, egyszerű algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az iskolai élettel 

kapcsolatos vagy egyénileg választott összetettebb problémák megoldásának folyamatát a 

tanulók tanári segédlettel részfolyamatokra bontják fel. A korábban megkezdett, folyamatos 

beavatkozást igénylő problémák tanulmányozása a paraméterértékek változtatásával és a 

változtatások eredményeinek megfigyelésével folytatódik. 

A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási 

nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a 

megismert utasításokat. Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a 

tanulók több oldalról megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét, 

értelmezik az adatok közötti összefüggéseket, a strukturált megoldás érdekében eljárásokat 

készítenek. Az egyenletekkel leírható folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel 

informatikai segítséget, viszont a véletlen jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a 

számítógép véletlenszám-generátora nélkül. A véletlenen alapuló jelenségek tanulmányozása 

akár a saját készítésű, akár mások által készített programok tanulmányozásakor tanulságos. 

Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általános 

iskola utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az 

egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az 

információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet 

az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl 

a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 

A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb internetes 

és mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre 

tudatosabban választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az 

adatvédelem alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő 

eszközökkel képesek védekezni ezek ellen. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az 

információkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és 

etikai vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások 

hitelességének értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök 

használatakor törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált 



 

 

együttélésre vonatkozó szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata 

jelentősen hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait.  

A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött 

szerepének, céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes 

funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és 

a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá 

nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető 

lépéseinek ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, 

továbbá az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló 

forráskiválasztást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók 

megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott 

és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó 

támogatásban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a 

forrásjegyzék készítése és a hivatkozások. 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai 

eszközök működési elveinek megismerése és használata. Az operációs 

rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. Az 

ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- 

és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Számítógépes és nem számítógépes informatikai környe-

zetek megismerése, összehasonlítása. 

Fizika: egyes technikai eszközök 

működésének megfigyelése, a 

működés feltételeinek értelmezé-

se a mindennapi környezetben. 
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

és használata 

A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök 

működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajá-

títása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alap-

szolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer grafikus felületének magabiztos 

Fizika; biológia-egészségtan; 

kémia: a tudomány és a technika 

mindennapi élettel való kapcsola-



 

 

használata.  

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgálta-

tásai. 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése.  

ta, az egyéni felelősség kérdése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához 

alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása 

Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához 

szükséges informatikai eszköz kiválasztása.  

A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítá-

sa. 

Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése. Környezet-

tudatos viselkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

Fizika; kémia; matematika; bio-

lógia-egészségtan: a tantárgyi 

órán felmerülő feladatok informa-

tikai eszközzel történő megoldása. 

Az adott helyzethez legjobban 

illeszkedő hardver és szoftver 

kiválasztása. A tanórán bemuta-

tott kísérlet vagy vizsgálat jegy-

zőkönyvének nyomtatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állo-

mány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

12 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektro-

nikus létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazá-

sa. A szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A leggyako-

ribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett dokumentum 

készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek 

alakítása, formázása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő szerkeszté-

se. 

Objektumok a szövegben 

Objektumok beillesztése a szövegbe. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tu-

lajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése 

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok elké-

szítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban.  

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 

Magyar nyelv és 

irodalom: szö-

vegalkotás a tár-

sadalmi (közös-

ségi) élet külön-

böző területein a 

papíralapú és az 

elektronikus mű-

fajokban). 

 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan: kí-

sérlet vagy vizs-



 

 

Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. Táb-

lázat formázása. 

gálat jegyző-

könyvének elké-

szítése. 

Digitális képek alakítása, formázása 

Digitális képek jellemzőinek megismerése.  

Képszerkesztő program használata.  

Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Vizuális kultúra: 

a technikai médi-

umok képalkotó 

módszerei; vizuá-

lis reklámok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Szöveg, digitális kép. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

10 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 

és eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, jelrendszer 

ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű fo-

lyamatábra értelmezése. Algoritmuskészítés. Egy fejlesztőrend-

szer ismerete. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök megis-

merése. Csoportos feladatmegoldás. Összetett probléma megol-

dása fejlesztői környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges 

eszközök és módszerek megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek és mód-

szereinek megismerése. 

Egyszerű algoritmusok készítése. 

Matematika: algoritmus követése, értelmezése, 

készítése. 

Elemek elrendezése különféle szempontok sze-

rint; rendszerezést segítő eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok) használata, készítése. 

Megalkotott rendszer átalakítása. 

Problémák megoldása önállóan, illetve 

irányított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó probléma meg-

oldása önállóan vagy irányított csoport-

munkában. 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, törté-

nelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a 

tantárgyak tananyagainak feldolgozása, adatgyűj-

tés interneten. Az adatok tárolása és cseréje kü-

lönböző informatikai eszközök felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egy-

szerű vezérlési problémák megoldása 

Egyszerű vezérlési feladatok megoldása 

fejlesztői környezetben. 

Matematika: tájékozódás a síkban. A tájékozódást 

segítő viszonyok ismerete. 

A feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése a 

megalkotásuk előtt. Szerkesztések különféle szer-

kesztési eszközökkel és eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, koordináták. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, 

tesztelés. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény meg-

jelenítése. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Tervezési eljárások 

megismerése, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti fino-

mítás elveinek alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, vég-

rehajtása 

Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elvei alapján. 

Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben. 

Matematika: algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás - elemek elrende-

zése különféle szempontok szerint; 

rendszerezést segítő eszközök (fa-

diagram, útdiagram, táblázatok) 

használata, készítése. Megalkotott 

rendszer átalakítása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az ered-

mény kapcsolata 

Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján. 

Fizika; kémia: műveletek, össze-

függések kiszámolása, számítógé-

pes mérések elvégzése. 

 

Matematika: oktatási-tanulási tech-

nológiákkal való megismerkedés, 

azok interaktív használata. 

A programozni kívánt művelettel 

kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztő-

rendszerrel 

Az automataelvű fejlesztőrendszer alapfogalmai. 

Robotvezérlési alapfogalmak. 

Síkgeometriai feladatok megoldása az adott fejlesztő-

rendszerben. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi 

adat, összetett adat, bemenő adat, kimenő adat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a paramétermódosí-

tás hatásainak megfigyelése 

Kémia; fizika; bioló-

gia; földrajz: szimulá-



 

 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a beállítások hatásai-

nak vizsgálata. 

A szabályozó eszközök hatásai az oktatóprogramokban. 

Véletlen jelenségek modelljei. 

ciós programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen jelenség, modell, szimuláció, beállítás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

 
4.1. Információkeresés, információközlési rendsze-

rek 
 

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. In-

formációkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus kata-

lógusban való visszakeresése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönbözteté-

se, információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való 

előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ el-

érésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöl-

tése. 

Földrajz: a Föld or-

szágainak, fővárosai-

nak bemutatásához, 

prezentációk készíté-

séhez anyagok gyűj-

tése, kiselőadás készí-

tése. 

Hatékony, céltudatos információszerzés 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. 

Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmaz-

ból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, 

szelektálása 

Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok.  

Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: természettu-

dományos anyagok 

gyűjtése, a megbízha-

tóság vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Keresés, letöltés, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs modell megismerése Kémia; biológia-



 

 

Az információ küldésének és fogadásának kommunikációs eszkö-

zei, funkciói, kiválasztási szempontjai. 

Az elektronikus levelezés alapjai. 

A mobilkommunikáció eszközei. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. 

Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

egészségtan: feladatok 

közös kidolgozása 

kommunikációs csator-

nákon keresztül. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti kommuni-

kációt biztosító eszközök megismerése. 

A virtuális tér közlekedési szabályai. 

A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: közösségi portál-

okon megjelenő szemé-

lyes adatok vizsgálata a 

védelem és adatbizton-

ság szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommu-

nikáció, adatvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika 

 

Előzetes tudás 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes 

média elérése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő in-

formációk hitelességének kritikus értékelése.  

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalma-

zása; önálló és kritikus attitűd fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formái-

nak megismerése, alkalmazásuk a megismerési folya-

matban 

A média alkalmazási lehetőségei. 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrá-

sok. 

Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interne-

ten.  

Internetes térképek keresése. 

Matematika: bonyolult vagy érdekes 

függvények vizsgálatához anyag-

gyűjtés, digitális táblára anyagfel-

dolgozáshoz. 

 

Földrajz: térképhasználat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

hangoskönyv, elektronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek; magyar nyelv és 

irodalom: szótárak, lexikonok hasz-

nálata. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

elektronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabad órakeret 

Órakeret 

4 óra 

 Gyakorlás, számonkérés, egyéni felzárkóztatás. 

 



 

 

8. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

16 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektro-

nikus létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazá-

sa. A szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A leggyako-

ribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Információk publikálásának különböző módjai az interneten 

Weblap készítése. 

Bloghasználat megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Weblap, blog. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelení-

tés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Pél-

dák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő használatára 

vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A térképhasználat 

alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés 

alapjainak fejlesztése. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, 

grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati ismeretek felhasználá-

sa, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program használata. 

A munkakörnyezet beállítása. 

A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozá-

sa. 

Adattípusok megismerése. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítá-

sa. 

Cellahivatkozások használata. 

Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és ab-

Matematika: ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek megszerzésében, a gya-

korlati életben és más tantárgyak kereté-

ben (pl. százalék, kamatos kamat,  

terület-, felszín-, térfogatszámítás, relatív 

gyakoriság, valószínűség, logaritmus 

függvény). Táblázatok készítése. 

 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; föld-



 

 

szolút hivatkozás fogalmának megismerése.  rajz: Mérési adatok, ábrák, értelmezése. 

Természeti jelenségek, folyamatok időbeli 

lefolyásának leírása függvényekkel, diag-

ramok elemzése, értelmezése. 

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, 

grafikus eszközök, módszerek 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális infor-

máció keresése. 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, 

szerkesztése, módosítása.  

Fizika; kémia; földrajz; biológia-

egészségtan: a vizsgált természeti és tech-

nikai rendszerek állapotának leírására 

szolgáló szempontok és módszerek hasz-

nálata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresé-

se az interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata.  

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Földrajz; fizika: a térbeli tájékozódást 

szolgáló eszközök és módszerek alapjai és 

felhasználásuk. A GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tar-

tomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és ab-

szolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény meg-

jelenítése. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Tervezési eljárások 

megismerése, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti fino-

mítás elveinek alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 

Matematika: a feltételekkel való 

összevetés során annak tudatosí-

tása, hogy a feltételek hogyan 

befolyásolják az eredményt.  

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi 

adat, összetett adat, bemenő adat, kimenő adat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

2 óra 

 
4.1. Információkeresés, információközlési rendsze-

rek 
 

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. 

A tematikai egység ne- Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 



 

 

velési-fejlesztési céljai megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönbözte-

tése, információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való 

előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, 

kiválasztási szempontok. 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Publikálás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

6 óra 

 
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozá-

sai 
 

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos ta-

pasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során tanú-

sított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, 

elhárításuk lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés 

szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatokkal, különösen a személyes adatok-

kal való visszaélések, veszélyek és következ-

mények megismerése, azok kivédése, a véde-

kezés módszereinek és szempontjainak meg-

ismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok 

megismerése. 

Az adatokkal való visszaélések kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó 

veszélyek és következmények megismerése.  

Védekezési módszerek és szempontok meg-

ismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: az emberi 

tevékenységek hatásainak felismerése, a tevé-

kenységek nem várt hatásainak kezelési isme-

retei. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehe-

tőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások ismerete. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékeny-

ségekhez szükséges információk kiválasztása 

és alkalmazása. A különböző eredetű infor-



 

 

Az információ hitelességének értékelése. mációk szűrése, értékelése, összekapcsolása, 

érvényességük kiterjesztése. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának 

fontosabb etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható 

programok használata. 

A programhasználat során betartandó jogok és 

kötelességek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, tisztasága. 

 

Matematika: matematikai modellek (pl. nyi-

tott mondatok, gráfok, sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás, számítógépes programok, 

statisztikai elemzések), alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, értelmezhetőség).  

Az információforrások etikus felhasználásá-

nak megismerése 

Az információszerzés folyamatának ismerete. 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, meg-

osztása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a személyes 

felelősség belátása és érvényesítése a közvet-

len környezet alakításában. 

 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: információk keresése, könyvtár-, folyó-

irat- és internethasználat, adatbázisok, szimu-

lációk használata, kiselőadások tervezése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információs 

kommunikációs társadalom műfajainak meg-

felelő olvasási szokások gyakorlása, az ezek-

hez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek 

felismerése, kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kap-

csolatokra gyakorolt hatásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társa-

dalomban. 

Az informatikai eszközök használatának kö-

vetkezményei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a probléma 

megoldásához szükséges komplex tájékozó-

dás. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), infor-

máció, információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta 

szoftver, licenc, ingyenes szoftver, korlátozottan használható 

szoftver.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatások-

kal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött sze-

repének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelem-

bevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a 

szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: a megtakarítási lehe-

tőségek felismerése, a haté-

konyság, egészség- és kör-

nyezettudatosság érvényesí-

tése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, re-

gisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Köz-

könyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. 

Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 

tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek 

megismerése, összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájéko-

zódásban betöltött szerepének megismeré-

se. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek 

megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyv-

tárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló hasz-

nálata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és irodalom: könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkal-

mazása a tanulásban és a tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 

 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés 

az iskolai és a lakóhelyi elektronikus 

könyvtári katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forrás-

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak használata: a tevékeny-

séghez kapcsolódó információszükséglet behatá-

rolása és a tevékenységhez, a probléma megoldá-

sához szükséges komplex tájékozódás. 

 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: informáci-

ók keresése, könyvtár-, folyóirat- és internet-



 

 

keresés katalógus és bibliográfia segítsé-

gével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek 

tudatosítása, irányított alkalmazása. 

használat, adatbázisok, szimulációk használata. 

Természettudományi témájú ismeretterjesztő 

források önálló keresése, követése, értelmezése, 

az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: írás, szövegalkotás: 

rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, 

rendezése különböző nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektronikus forrásokból. 

Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazása. Inter-

netes enciklopédiák és keresőprogramok haszná-

lata. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek: önálló információgyűjtés adott témához kü-

lönböző médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, környe-

zeti folyamatokról - információgyűjtés internet-

alapú szolgáltatásokkal (tények, adatok, menet-

rendek, hírek, idegenforgalmi ajánlatok). 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, 

közhasznú információforrások és ismeret-

terjesztő művek típusainak ismerete. Köz-

hasznú adatbázisok használata. 

 

Matematika: ismerethordozók használata - 

könyvek (pl. matematikai zsebkönyvek, szak-

könyvek, ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, táblázatok, képletgyűjte-

mények). 

 

Magyar nyelv és irodalom: az önálló feladatvég-

zés, információgyűjtés és ismeretszerzés mód-

szereinek alkalmazása: segédkönyvek, szótárak, 

lexikonok, helyesírási kézikönyvek használata, 

ismeretlen kifejezések jelentésének megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről.  

 

Biológia-egészségtan: az élővilág rendszerezésé-

ben érvényesülő szempontok bemutatása határo-

zókönyvek alapján. 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló 

kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgá-

lata, szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtő-

munka. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak használata. A tevékenysé-

gekhez szükséges információk kiválasztása és 

alkalmazása. A különböző eredetű információk 

szűrése, értékelése, összekapcsolása, érvényes-

ségük kiterjesztése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információ kriti-

kus befogadásának megalapozása (azonos témá-



 

 

ról különböző forrásból származó rövidebb in-

formációk összevetése tanári irányítással, cso-

portosan). 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek: a források megbízhatósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhaszná-

lás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozá-

sok megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és irodalom: források megjelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szak-

lexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, kere-

sőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom-

jegyzék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabad órakeret 

Órakeret 

4 óra 

 Gyakorlás, számonkérés, egyéni felzárkóztatás. 
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A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; 

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftver-

eszközök kiválasztására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alap-

ján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

tudjon kódolni algoritmusokat; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

legyen képes az információ értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat 

találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, 

szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végre-

hajtani. 



 

 

9–10. évfolyam 

 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens 

eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom 

lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a 

korábbi évek során fejlesztett készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre 

álló informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek 

digitális formában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása, a 

nagyméretű állományok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és 

eljárások megismerése is. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói 

ismeretek birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések 

előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek 

érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal 

és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet során is 

fontos szerepet látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket végezhetünk, 

az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel egyéb 

tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus felépítése, az adattáblák 

közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a 

nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk feldolgozásában, a 

megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket megismerjék 

a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás közvetlen 

tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók összetettebb problémákat oldanak 

meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb 

problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt 

munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az ilyen 

problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe 

kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó, folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan határozzák 

meg a szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat 

önállóan képesek felhasználni. Képesek az információ hitelességének értékelésére. Az 

elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi 

műveltségi területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az 

elektronikus média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges 

eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak 

megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a 



 

 

veszélyek elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt 

szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. 

Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, 

bővítik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják 

azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 

fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és 

ezek összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait és törekednek a biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes 

funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és 

a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését 

követően az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, 

tudását, annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse 

tanulmányai és a középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs 

problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre 

szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a 

könyvtári rendszer általános internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű 

szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat 

érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási 

célhoz viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és 

közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő 

alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt 

igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

14 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő prog-

rammal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, 



 

 

átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interak-

tív anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges 

alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: 

projektmunka elkészítése; kísérlet vagy 

vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: Gyűjtött információ- és 

képanyagból írásos összefoglaló készíté-

se. Médiahasználat. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának 

megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció felhaszná-

lásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadvány-

szerkesztő programmal. 

 

Különböző formátumú produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fény-

kép, film, animáció stb.) elhelyezése közös multi-

médiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegalko-

tás. 

 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: 

vizsgálatok eredményének prezentálása; 

projektmunka bemutatása. 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése. A formá-

tumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Ének-zene: saját munkák, gyűjtések fel-

használása az elektronikus hangalakítás 

során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói esz-

közök kiválasztása és komplex használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Vizuális kultúra: Mozgóképi szövegkör-

nyezetben megfigyelt emberi kommuni-

káció értelmezése. Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb (teret és időt 

formáló) képkapcsolatok, kép- és hang-

kapcsolatok értelmezése.  

Átélt, elképzelt vagy hallott egyszerűbb 

események mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése, esetleg kivitelezése az 

életkornak megfelelő szinten (például 

story-board, animáció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumen-

tum, multimédia, videó. 

 

Tematikai egység/ 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél módszerekkel 10 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 

és eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb 

algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségé-

vel történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szüksé-

ges algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és 

módszerek komplex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai 

eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszkö-

zök segítségével történő megoldása, a megoldás-

hoz szükséges algoritmusok készítése. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, készí-

tése.  

Matematikai modellek, alkalmazásuk 

módja, korlátai (pontosság, értelmezhető-

ség).  

 

Magyar nyelv és irodalom; idegen nyel-

vek; matematika; földrajz: szövegfeldol-

gozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A prob-

lémamegoldó tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó 

problémák megoldásának tervezése és megvalósí-

tása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő 

kivitelezése. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, készí-

tése.  

Matematikai modellek (pl. számítógépes 

programok), alkalmazásuk módja, korlá-

tai (pontosság, értelmezhetőség).  

Modell (ábra, diagram) alkotása, értelme-

zése fogalmakhoz.  

Közelítő értékek meghatározása, egyenle-

tek, egyenletrendszerek megoldása, diag-

ramok készítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; 

földrajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok 

tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az 

alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmu-

sok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

Magyar nyelv és iro-

dalom; idegen nyelv; 

matematika; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

 

Fizika; kémia: össze-

függések, folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsola-

ta, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 

Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és iro-

dalom; idegen nyelv; 

matematika; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás 

elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések ered-

ményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvénysze-

rűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogal-

mazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai eszkö-

zökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Fizika; kémia: termé-

szettudományos folya-

matokkal foglalkozó 

programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböz-

tetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatá-

rozása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publikálá-



 

 

céljai sa.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a 

találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: természettu-

dományos projektek kidolgozása, pá-

lyázati anyagok készítése. 

A számítógéppel segített tanulás mód-

szereinek alkalmazása a mérés, infor-

mációkeresés, bemutatók és a kommu-

nikáció segítésére.  

A problémamegoldásra irányuló, haté-

kony információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a 

manipuláció megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szem-

pontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: egy esemény információinak 

begyűjtése több párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyomá-

nyos és elektronikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

videoanyagok, weblapok publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
 

Előzetes tudás 
Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommuniká-

ciós eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének is-

merete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs le-

hetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használa-

ta.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: kommuni-

káció külföldi partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlí-

tása az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azono-

 



 

 

sítása, a függőség elhárítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamat-

ban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektroni-

kus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasz-

tás.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítá-

sa segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmé-

nyek 
Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intéz-

mények 

A könyvtári rendszer szerepének, 

lehetőségeinek megismerése.  

Magyar nyelv és irodalom: a tanulási képesség fejlesz-

tése, kulturált könyvtárhasználat. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismere-

te. 

Forrástípusok rendszerezése infor-

mációs értékük szerint. 

A talált információk kritikus értéke-

lése. 

Időszaki kiadványok önálló haszná-

lata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált 

Matematika: ismerethordozók használata. Könyvek 

(pl. matematikai zsebkönyvek, szakkönyvek, ismeret-

terjesztő könyvek, lexikonok, feladatgyűjtemények, 

táblázatok, képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és irodalom: segédkönyvek, kéziköny-

vek, szótárak, lexikonok használata, ismeretlen kifeje-

zések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szó-

tárakban. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom 



 

 

dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapve-

tő segédkönyvtípusainak ismerete.  

kölcsönhatásának új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti 

folyamatokról. Információgyűjtés internetalapú szol-

gáltatásokkal: időjárási helyzetkép, útvonaltervező, 

valutaváltó. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai 

kézikönyvek, atlaszok, lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tömegkommunikáció formái, a tö-

megkommunikációt és a mediatizált nyilvánosságot 

jellemző tények, modellek. 

Az audiovizuális szövegek, műsorok előállítását, nyel-

vi jellemzőit, közvetítését és értelmezését leíró fonto-

sabb fogalmak és alapvető összefüggések. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 

bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, 

hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabad órakeret 

Órakeret 

4 óra 

 Gyakorlás, számonkérés, egyéni felzárkóztatás. 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakör-

nyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, műkö-

désük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a procesz-

szor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, 

működési elve. 

Fizika; kémia: elektro-

mágnesesség, optika, 

félvezetők, folyadék-

kristályok, színek, fes-

tékek, analóg és digitá-

lis jelek. 



 

 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szem-

pontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és 

szolgáltatásai. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos 

alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítá-

sa.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: 

az érzékszervek védel-

mét biztosító szabályok, 

helyes szokások; a kör-

nyezeti állapot és az 

ember egészsége közötti 

kapcsolat, igény az 

egészséges életkörül-

ményekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelení-

tés 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák 

megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Matematika: kamatos kamat számítása, be-

fektetésekkel, hitelekkel kapcsolatos számítá-

sok. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatke-

zelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: számok, műveletek, egyéb ma-

tematikai szimbólumok (pl. képek, szakaszos 

ábrák, diagramok, táblázatok, műveletek, 

nyitott mondatok) alapján az általuk leírt va-

lóságos helyzetek, történések, összefüggések 

elképzelése. 

 



 

 

Biológia-egészségtan; kémia; fizika: a termé-

szeti és technikai rendszerek állapotának le-

írására szolgáló szempontok és módszerek 

használata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés.  

Függvények alkalmazása különböző lapokon 

lévő adatokra.  

Matematika; földrajz; fizika; kémia: tábláza-

tok adatainak rendezése.  

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetősé-

gei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika; földrajz; matematika: a térbeli tájéko-

zódást szolgáló eszközök és módszerek alap-

jai és felhasználásuk. A GPS idő-, távolság- 

és sebességadatainak értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adat-

bázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldá-

sokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

8 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljá-

rások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásai-

nak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az in-

formációhitelesség megőrzési technikáival 

való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének ér-

tékelése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: részvétel a tár-

sadalmi felelősségvállalásban. 



 

 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommu-

nikációs publikálási szabályok megismeré-

se 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak 

megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabá-

lyok megismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a célnak megfe-

lelő információforrások, eszközök, módszerek 

kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: a források megjelölé-

se, az idézés formai és etikai szabályai, jegyzetek 

készítése, netikett. A forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaság-

ra, környezetre, kultúrára, személyiségre, 

egészségre gyakorolt hatásának megisme-

rése 

A globális információs társadalom jellem-

zői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, 

környezeti, kulturális hatásainak felismeré-

se. 

Az informatikai eszközök használatának 

következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a fenntartható-

ság értékének és érdekének elfogadása, tudatos 

és cselekvő részvétel az emberi környezet állapo-

tának megőrzésében, javításában. 

 

Fizika; biológia-egészségtan; kémia: a számító-

géppel segített tanulás módszereinek alkalmazá-

sa a mérés, információkeresés, bemutatók és a 

kommunikáció segítésére.  

Információs- és kommunikációs rendszerek fel-

építése, jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információs 

kommunikációs társadalom műfajainak megfele-

lő olvasási szokások gyakorlása, az ezekhez kap-

csolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

 

Matematika: matematikai modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, sorozatok, függvények, függ-

vényábrázolás, számítógépes programok, statisz-

tikai elemzések), alkalmazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhetőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, in-

formációkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plági-

um, közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiá-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatko- Technika, életvitel és 



 

 

zásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepé-

nek felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, érté-

kelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felisme-

rése. 

gyakorlat: A minden-

napi tevékenységekben 

és a fogyasztói szoká-

sokban megnyilvánuló 

egészség- és környe-

zettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiá-

ban 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezet-

re és az emberi egés-

zségre gyakorolt hatá-

sok. Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a manipulációs 

szándék, a hibás kö-

vetkeztetések és a 

megalapozatlan ítéletek 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítá-

sa segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmé-

nyek 

A települési közkönyvtár önálló hasz-

nálata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és irodalom: a tanulási képesség fej-

lesztése, kulturált könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szol-

gáltatásainak rendszerezése, felhaszná-

lása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójá-

nak megértése. 

Magyar nyelv és irodalom: könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár és az internet felhasználása. 



 

 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok 

használati útmutató segítségével való 

önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő 

könyvtár- és internethasználat. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusok-

ból, adatbázisokból, általános és isme-

retterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása ha-

gyományos és elektronikus informá-

cióhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és ki-

bővítése önálló könyvtári kutatómun-

kával. 

Magyar nyelv és irodalom: a könyvtári információ-

keresés. 

Az internetes adatgyűjtés technikái, linkek használa-

ta. 

Adatkeresés, anyaggyűjtés nyomtatott és elektroni-

kus források segítségével; egynyelvű szótárak, ér-

telmező szótárak; szelekció, értékelés, elrendezés. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

ismeretszerzés szaktudományi munkákból. 

 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: az ismeret-

szerzés folyamatának és eredményének kritikus ér-

tékelése. 

A problémamegoldásra irányuló, hatékony informá-

ciókeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás valamely Európán kí-

vüli kultúra művészetéről a történelmi, kultúrtörté-

neti összefüggések figyelembevételével. 

 

Ének-zene: zenei dokumentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a személyes pálya-

tervnek, elképzeléseknek, szükségleteknek megfele-

lő információszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése informáci-

ós értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált do-

kumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető 

segédkönyvtípusainak önálló használa-

ta.  

Matematika: ismerethordozók használata. Könyvek 

(pl. matematikai zsebkönyvek, szakkönyvek, isme-

retterjesztő könyvek, lexikonok, feladatgyűjtemé-

nyek, táblázatok, képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és irodalom: segédkönyvek, kézi-

könyvek, szótárak, lexikonok használata, ismeretlen 

kifejezések jelentésének önálló megkeresése egy-

nyelvű szótárakban. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom 

kölcsönhatásának új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti 

folyamatokról. Információgyűjtés internetalapú 

szolgáltatásokkal: időjárási helyzetkép, útvonalter-

vező, valutaváltó. 

 



 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai 

kézikönyvek, atlaszok, lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tömegkommunikáció formái, a 

tömegkommunikációt és a mediatizált nyilvánossá-

got jellemző tények, modellek. 

Az audiovizuális szövegek, műsorok előállítását, 

nyelvi jellemzőit, közvetítését és értelmezését leíró 

fontosabb fogalmak és alapvető összefüggések. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forrás-

kiválasztás a feladat céljának és a forrás 

információs értékének figyelembe véte-

lével. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

kérdések megfogalmazása a szerző esetleges elfo-

gultságaira, tájékozottságára, rejtett szándékaira, stb. 

vonatkozóan. 

Az adott téma tanulmányozásához leginkább megfe-

lelő térkép kiválasztása. 

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek, stb. 

vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából. 

 

Magyar nyelv és irodalom: verbális és nem verbális 

(hangzó, képi és digitális) információk gyűjtése, 

szelekciója, rendszerezése, kritikája és felhasználá-

sa. 

 

Vizuális kultúra: információforrások szűrésének 

szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasz-

nálás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készíté-

se folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivat-

kozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék 

készítése. 

Magyar nyelv és irodalom: a források megjelölése, 

az idézés formai és etikai szabályai, jegyzetek készí-

tése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 

bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hi-

telesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabad órakeret 

Órakeret 

4 óra 

 Gyakorlás, számonkérés, egyéni felzárkóztatás. 
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A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttölteni kamerá-

ról a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű számításo-

kat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel infor-

mációt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör vé-

gére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy interne-

tes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget 

befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs 

problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkal-

mazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 



 

 

 



 

 

Ötosztályos képzés 

Éves óraszámok: 

évfolyam 9/Ny. 9. 10. 

éves óraszám 108 36 36 

 

Célok és kapcsolatok 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök 

használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely 

ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében 

fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 

kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom 

működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő 

fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 

érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informat ikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek 

érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 

információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 

környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az 

információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek 

kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, 

ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és 

formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, 

az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való 

aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. 

Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és 

továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák 

értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos 

színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az 



 

 

informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ 

aktív polgárává –, illetve  a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, 

műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt 

módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek 

elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi 

műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok 

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív 

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 

hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott 

tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az 

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az 

adattárolást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb 

hardverelemek működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon 

élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok 

meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható 

lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 

kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, 

megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával 

szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül 

kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, 

a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentáció-

készítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben 

az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a 

használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése 

többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az 

innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 

problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait 

a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, 

módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás 



 

 

általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes 

megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás 

elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd 

az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes 

programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái 

tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási 

ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az 

alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az 

önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk 

online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 

értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, 

rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A 

csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok 

számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó 

elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, 

használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja 

az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, 

objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 

kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az 

aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az 

egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben 

számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat  

birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés 

többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti 

értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák 



 

 

kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és 

fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint 

a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, 

tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értékének megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az 

etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen 

a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával 

és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi 

gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási 

lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a 

környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó 

feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen 

adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök 

használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely fejleszti 

az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló 

tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, 

a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló 

tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók 

megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb 

részekre bontják és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A 

csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez valamint a társak 

megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az 



 

 

idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program 

használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az 

angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag 

áttanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol 

nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 

folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a 

matematika órákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás 

során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, 

a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel 

ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói 

dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

összekapcsolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a 

természettudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő 

kódolása során a tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az 

összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció 

során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 

megfigyelő képességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel 

járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak.  

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra 

nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink 

nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a 

kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó részvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják 

különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik 

társadalmunk megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az 

információk kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus 

gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a 

manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes 

médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető 

a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló 

döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, 

melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket 

ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre 

neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, 

amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor 

lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a 

folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -

feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 



 

 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és 

lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi 

évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, 

mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is 

kiemelkedik a nemzeti műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen 

ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári 

kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és a 

megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához 

szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi 

szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 

könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának 

megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó 

folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a 

differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése 

területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint 

ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a 

digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi 

és idegen nyelvű információforrásokat. 

9–10. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens 

eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom 

lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a 

korábbi évek során fejlesztett készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre 

álló informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek 

digitális formában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása, a 

nagyméretű állományok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és 

eljárások megismerése is. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói 

ismeretek birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések 

előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek 

érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal 

és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet során is 



 

 

fontos szerepet látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket végezhetünk, 

az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel egyéb 

tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus felépítése, az adattáblák 

közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a 

nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk feldolgozásában, a 

megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket megismerjék 

a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás közvetlen 

tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók összetettebb problémákat oldanak 

meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb 

problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt 

munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az ilyen 

problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe 

kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó, folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan határozzák 

meg a szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat 

önállóan képesek felhasználni. Képesek az információ hitelességének értékelésére. Az 

elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi 

műveltségi területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az 

elektronikus média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges 

eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak 

megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a 

veszélyek elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt 

szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. 

Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, 

bővítik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják 

azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 

fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és 

ezek összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait és törekednek a biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes 

funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és 

a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését 

követően az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, 



 

 

tudását, annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse 

tanulmányai és a középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs 

problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre 

szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a 

könyvtári rendszer általános internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű 

szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat 

érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási 

célhoz viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és 

közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő 

alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt 

igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

9/Ny. évfolyam 

(ismétlésre 7, év végi ismétlésre további 4 (összesen 11) számonkérésre 5 órát hagytunk) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakör-

nyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, műkö-

désük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a procesz-

szor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, 

működési elve. 

Fizika; kémia: elektro-

mágnesesség, optika, 

félvezetők, folyadék-

kristályok, színek, fes-

tékek, analóg és digitá-

lis jelek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szem-

pontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és 

szolgáltatásai. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos 

alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítá-

sa.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése Biológia-egészségtan: 



 

 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet kialakítása. 

az érzékszervek védel-

mét biztosító szabályok, 

helyes szokások; a kör-

nyezeti állapot és az 

ember egészsége közötti 

kapcsolat, igény az 

egészséges életkörül-

ményekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

64 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő prog-

rammal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interak-

tív anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges 

alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: pro-

jektmunka elkészítése; 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének elké-

szítése. 

 

Vizuális kultúra: Gyűj-

tött információ- és kép-

anyagból írásos össze-

foglaló készítése. Mé-

diahasználat. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő program-

mal. 

 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum 

célszerű kiválasztása 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás. 



 

 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció 

stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: vizs-

gálatok eredményének 

prezentálása; projekt-

munka bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumen-

tum, multimédia, videó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelení-

tés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Matematika: kamatos 

kamat számítása, be-

fektetésekkel, hitelek-

kel kapcsolatos számí-

tások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb ma-

tematikai szimbólumok 

(pl. képek, szakaszos 

ábrák, diagramok, táb-

lázatok, műveletek, 

nyitott mondatok) alap-

ján az általuk leírt való-

ságos helyzetek, törté-

nések, összefüggések 

elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan; 

kémia; fizika: a termé-

szeti és technikai rend-

szerek állapotának le-

írására szolgáló szem-

pontok és módszerek 

használata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés.  

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.  

Matematika; földrajz; 

fizika; kémia: tábláza-

tok adatainak rendezé-



 

 

se.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 adat, adattábla, rekord 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

5 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböz-

tetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatá-

rozása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publikálá-

sa.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok ké-

szítése. 

A számítógéppel segí-

tett tanulás módszerei-

nek alkalmazása a mé-

rés, információkeresés, 

bemutatók és a kom-

munikáció segítésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony in-

formációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: egy esemény in-

formációinak begyűjté-

se több párhuzamos 

forrásból, ezek összeha-

sonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom keresé-

se, a manipulált infor-

máció felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektro-

nikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
 

Előzetes tudás 
Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommuniká-

ciós eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének is-

merete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs le-

hetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: kom-

munikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása 

az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítá-

sa, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamat-

ban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektroni-

kus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasz-

tás.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

11 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 



 

 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljá-

rások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásai-

nak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőr-

zési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi felelősség-

vállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabá-

lyok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak 

megfelelő információ-

források, eszközök, 

módszerek kiválasztá-

sa.  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megje-

lölése, az idézés formai 

és etikai szabályai, 

jegyzetek készítése, 

netikett. A forráskritika 

technikái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, in-

formációkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plági-

um, közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiá-

ban. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatko-

zásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepé-

nek felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, érté-

kelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felisme-

rése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A minden-

napi tevékenységekben 

és a fogyasztói szoká-

sokban megnyilvánuló 

egészség- és környe-

zettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiá-

ban 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezet-

re és az emberi egés-

zségre gyakorolt hatá-

sok. Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a manipulációs 

szándék, a hibás kö-

vetkeztetések és a 

megalapozatlan ítéletek 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítá-

sa segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetősé-

geinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és irodalom: a tanulási képesség 

fejlesztése, kulturált könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgálta-

tásainak rendszerezése, felhasználása a tanu-

Magyar nyelv és irodalom: könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár és az internet felhaszná-



 

 

lásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának 

megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok haszná-

lati útmutató segítségével való önálló hasz-

nálata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- 

és internethasználat. 

lása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi meg-

bízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, 

adatbázisokból, általános és ismeretterjesztő 

művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyo-

mányos és elektronikus információhordo-

zókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővíté-

se önálló könyvtári kutatómunkával. 

Magyar nyelv és irodalom: a könyvtári infor-

mációkeresés. 

Az internetes adatgyűjtés technikái, linkek 

használata. 

Adatkeresés, anyaggyűjtés nyomtatott és elekt-

ronikus források segítségével; egynyelvű szótá-

rak, értelmező szótárak; szelekció, értékelés, 

elrendezés. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: ismeretszerzés szaktudományi munkák-

ból. 

 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: az isme-

retszerzés folyamatának és eredményének kri-

tikus értékelése. 

A problémamegoldásra irányuló, hatékony in-

formációkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás valamely Euró-

pán kívüli kultúra művészetéről a történelmi, 

kultúrtörténeti összefüggések figyelembevéte-

lével. 

 

Ének-zene: zenei dokumentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképzeléseknek, szükségletek-

nek megfelelő információszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs 

értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumen-

tumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető se-

gédkönyvtípusainak ismerete, önálló haszná-

lata.  

Matematika: ismerethordozók használata. 

Könyvek (pl. matematikai zsebkönyvek, szak-

könyvek, ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, táblázatok, képletgyűj-

temények). 

 

Magyar nyelv és irodalom: segédkönyvek, ké-

zikönyvek, szótárak, lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések jelentésének önálló 

megkeresése egynyelvű szótárakban. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az 



 

 

irodalom kölcsönhatásának új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, kör-

nyezeti folyamatokról. Információgyűjtés in-

ternetalapú szolgáltatásokkal: időjárási hely-

zetkép, útvonaltervező, valutaváltó. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: történelmi, társadalomtudományi, filozó-

fiai és etikai kézikönyvek, atlaszok, lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tömegkommunikáció for-

mái, a tömegkommunikációt és a mediatizált 

nyilvánosságot jellemző tények, modellek. 

Az audiovizuális szövegek, műsorok előállítá-

sát, nyelvi jellemzőit, közvetítését és értelme-

zését leíró fontosabb fogalmak és alapvető ösz-

szefüggések. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskivá-

lasztás a feladat céljának és a forrás infor-

mációs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: kérdések megfogalmazása a szerző eset-

leges elfogultságaira, tájékozottságára, rejtett 

szándékaira, stb. vonatkozóan. 

Az adott téma tanulmányozásához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztása. 

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek, 

stb. vizsgálata a történelmi hitelesség szem-

pontjából. 

 

Magyar nyelv és irodalom: verbális és nem 

verbális (hangzó, képi és digitális) információk 

gyűjtése, szelekciója, rendszerezése, kritikája 

és felhasználása. 

 

Vizuális kultúra: információforrások szűrésé-

nek szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése 

folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási 

technikájának megismerése, segítséggel való 

alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készí-

tése. 

Magyar nyelv és irodalom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és etikai szabályai, jegy-

zetek készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 

bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, 

hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 



 

 

A
 f

ej
le

sz
té

s 
v
á
rt

 e
re

d
m

én
y
ei

 a
 n

y
el

v
i 

el
ő
k

és
zí

tő
 v

ég
én

 
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttölteni kameráról 

a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű számításokat 

elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes 

eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget be-

folyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs 

problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkal-

mazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 

9. évfolyam 

(ismétlésre 3, év végi ismétlésre további 2 (összesen 5) számonkérésre 3 órát hagytunk) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

18 óra 



 

 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

A szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő program mé-

lyebb ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók 

készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kivá-

lasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Ének-zene: saját mun-

kák, gyűjtések felhasz-

nálása az elektronikus 

hangalakítás során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hangformátumok, hangok digitalizálása, wav, mp3, veszteséges tömörítés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelení-

tés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. Táblázatkezelő mélyebb isme-

rete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika; földrajz; mate-

matika: a térbeli tájé-

kozódást szolgáló esz-

közök és módszerek 

alapjai és felhasználá-

suk. A GPS idő-, távol-

ság- és sebességadatai-

nak értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 



 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

10 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 

és eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb 

algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségé-

vel történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szüksé-

ges algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges esz-

közök és módszerek komplex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informa-

tikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai 

eszközök segítségével történő megoldása, a 

megoldáshoz szükséges algoritmusok készí-

tése. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek, alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, értelmezhetőség).  

 

Magyar nyelv és irodalom; idegen nyelvek; 

matematika; földrajz: szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A 

problémamegoldó tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsoló-

dó problémák megoldásának tervezése és 

megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel 

történő kivitelezése. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek (pl. számítógépes prog-

ramok), alkalmazásuk módja, korlátai (pontos-

ság, értelmezhetőség).  

Modell (ábra, diagram) alkotása, értelmezése 

fogalmakhoz.  

Közelítő értékek meghatározása, egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldása, diagramok ké-

szítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; föld-

rajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelv; 



 

 

tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az 

alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmu-

sok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

matematika; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

 

Fizika; kémia: össze-

függések, folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsola-

ta, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 

Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelv; 

matematika; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás 

elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések ered-

ményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvény-

szerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenysé-

gekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogal-

mazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai esz-

közökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Fizika; kémia: természet-

tudományos folyamatok-

kal foglalkozó progra-

mok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 
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A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel infor-

mációt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába rendezni 

tudja kezelni a hangszerkesztő programot, ismerje a hangok digitalizált változatai kö-

zötti különbségeket 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végé-

re 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy interne-

tes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 

 

 

10. évfolyam 

(ismétlésre 3, év végi ismétlésre további 2 (összesen 5) számonkérésre 3 órát hagytunk) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

16 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

A szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő és adatbázis 

kezelő programok mélyebb ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók 

készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kivá-

lasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Multimédiás dokumentumok készítése. Inte-

raktív anyagok, bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Vizuális kultúra: Mozgóképi szövegkörnye-

zetben megfigyelt emberi kommunikáció 

értelmezése. Szövegkörnyezetben megfigyelt 

egyszerűbb (teret és időt formáló) képkapcso-



 

 

Utómunka egy video szerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

latok, kép- és hangkapcsolatok értelmezése.  

Átélt, elképzelt vagy hallott egyszerűbb ese-

mények mozgóképi megjelenítésének meg-

tervezése, esetleg kivitelezése az életkornak 

megfelelő szinten (például story-board, ani-

máció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

weblap, multimédia, videó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböz-

tetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatá-

rozása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publikálá-

sa.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a 

találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: természettudo-

mányos projektek kidolgozása, pályázati 

anyagok készítése. 

A számítógéppel segített tanulás módsze-

reinek alkalmazása a mérés, információ-

keresés, bemutatók és a kommunikáció 

segítésére.  

A problémamegoldásra irányuló, haté-

kony információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, 

a manipuláció megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szem-

pontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedé-

se. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: egy esemény információinak 

begyűjtése több párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, elemzése, az iga-

zságtartalom keresése, a manipulált in-

formáció felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabá-

lyai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyo-

mányos és elektronikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

videoanyagok, weblapok publikálása az interne-

ten. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

6 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljá-

rások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

Adatvédelmi és szerzői jogi ismeretek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatika egészségre, gazdasági és szociális berendezkedésre 

gyakorolt hatása ergonómikus környezet. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ és az informatika gazda-

ságra, környezetre, kultúrára, személyi-

ségre, egészségre gyakorolt hatásának 

megismerése 

A globális információs társadalom jel-

lemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, 

környezeti, kulturális hatásainak felisme-

rése. 

Az informatikai eszközök használatának 

következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a fenntarthatóság 

értékének és érdekének elfogadása, tudatos és 

cselekvő részvétel az emberi környezet állapotá-

nak megőrzésében, javításában. 

 

Fizika; biológia-egészségtan; kémia: a számító-

géppel segített tanulás módszereinek alkalmazása 

a mérés, információkeresés, bemutatók és a kom-

munikáció segítésére.  

Információs- és kommunikációs rendszerek fel-

építése, jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információs kom-

munikációs társadalom műfajainak megfelelő ol-

vasási szokások gyakorlása, az ezekhez kapcsoló-

dó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kikü-

szöbölése. 

 

Matematika: matematikai modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, sorozatok, függvények, függ-

vényábrázolás, számítógépes programok, statisz-

tikai elemzések), alkalmazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhetőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai kultúra, információkezelés, informa-

tikai környezet. 
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 A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttölteni kame-

ráról a számítógép adathordozójára; 

rendelkezzen minimális videószerkesztési ismeretekkel 

tudjon weblapot készíteni 

képest legyen egy weblapon multimédiás ismeretterjesztő dokumentumok készíté-

sére 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy in-

ternetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiá-

kat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatika és a számítástechnikai környezet egészséget veszélyeztető 

tulajdonságait 

legyen képes megfelelő, ergonómikus munkakörnyezet kialakítására 

ismerje az informatika társadalmi hatásait 

 



 

 

Emelt óraszámú képzés – hagyományos tanterv 

A központi kerettanterv jelenleg nem tartalmaz a 11–12. évfolyam emelt szintű képzését 

meghatározó tantervet. Ezért tantervünket a korábbi hagyományoknak megfelelően a 

pillanatnyi érettségi követelményeknek megfelelően állítottuk össze. A tanterv a közép- és 

emelt szintű érettségi anyagát is magában foglalja. 

11–12. évfolyam 

Bevezetés 

Gimnáziumunkban azoknak a tanulóknak a részére, akik közép- vagy emelt szintű érettségi 

vizsgát szeretnének tenni, fakultatív oktatást tartunk. A fakultatív informatika oktatás a 12. és 

13. évfolyamon heti két órában történik. 

 

Célok és követelmények 

Az oktatás célja, hogy a tanulók a közép- és emelt szintű érettségi vizsgán elvárt kompetenci-

ákat megszerezzék. Ezek a következők: 

 

Általános kompetenciák 

A tanulóktól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét 

bizonyítsa 

 korszerű alkalmazói készség (a számítógépek, az informatikai kultúra lehetőségeit 

kihasználni tudó tanulók képzése) 

 algoritmikus gondolkodás (a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, 

amely az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető fontosságú); 

 önálló munkavégzés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló 

eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges fog-

lalkozásra, ...); 

 együttműködőkészség, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megol-

dása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolat-

tartást); 

 alkotó munka (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentu-

mot vagy adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folyamatának, s a 

„termékségnek” minden egyes következményével együtt); 

 az informatika és a társadalom kölcsönhatásának felismerése (az informatika 

rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó 

világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit). 

 

Tartalomorientált kompetenciák 

 

Információs társadalom 

 A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában; 

 értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendsze-

reket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba; 



 

 

 képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, 

és tudását gyarapítani; 

 ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait; 

 ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit; 

 ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait! 

Informatikai alapok – hardver 

 A tanuló ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű 

informatikában; 

 ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit; 

 ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait; 

 legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai 

kérdéseivel! 

Informatikai alapok – szoftver 

 A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését; 

 tudja kezelni a könyvtárszerkezetet; 

 ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit; 

 ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! 

Szövegszerkesztés 

 A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot; 

 tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit; 

 tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat; 

 részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előál-

lítására; 

 ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, …) lehetséges tartal-

mát és szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni; 

 tudja dokumentumait esztétikus formára hozni; 

 tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szi-

nonima szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra; 

 tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által ké-

szített objektumokat) beilleszteni! 

Táblázatkezelés 

 A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot; 

 tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit; 

 legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat 

végezni; 

 legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni; 

 tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni; 

 tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megter-

vezni! 

Adatbázis-kezelés 

 A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

 legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján; 

 az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan 

karbantartani; 

 tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni; 

 tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni; 

 nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni; 

 a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni! 

Információs hálózati szolgáltatások 



 

 

 Tudjon Interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprog-

ramokkal; 

 tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat 

csatolni; 

 tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni; 

 tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni; 

 tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni! 

Prezentáció (bemutató) és grafika 

 A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs progra-

mot; 

 tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit; 

 tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni; 

 tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani; 

 grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni; 

 képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni! 

Könyvtárhasználat 

 A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására; 

 rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével; 

 a forrásokat komplex és alkotó módon tudja használni; 

 ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait! 

Algoritmizálás, adatmodellezés 

 A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni; 

 tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani; 

 tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt; 

 tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni; 

 legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus 

helyességének ellenőrzésére! 

A programozás eszközei 

 A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven 

megoldani; 

 legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét; 

 legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne! 

 

A követelmények tematikus részletezése 

 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

1.1. A kommunikáció 

1.1.1. A kommunikáció általános modellje 

1.1.2. Információs és kommunikációs tech-

nológiák és rendszerek 

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek 

az iskolában és a gazdaságba 

1.1.4. Közhasznú információs források 

Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon 

gyakorlati példákat (kommunikációs rendsze-

reket) bemutatni értelmezni. 

Ismerje a használatos (tele)kommunikációs 

rendszereket (pl. telefon, TV, …). 

Ismerjen számítógépes katalógusokat és adat-

bázisokat. 

Legyen képes összetett keresésre az Interne-

ten, keresőszerverek segítségével. 

2. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK – HARDVER 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 



 

 

2.1.1. Analóg és digitális jelek 

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 

2.1.3. Bináris számábrázolás 

2.1.4. Bináris karakterábrázolás 

2.1.5. Bináris kép- és színkódolás 

2.1.6. Bináris hangkódolás 

Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, 

különbözőségeit. Tudja, hogy minden érzékel-

hető jel jó közelítéssel digitalizálható. 

2.2. A számítógép felépítése 

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 

2.2.2. A (személyi) számítógép részei és 

jellemzőik: Központi feldolgozó egység, 

memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), 

ház, tápegység, alaplap 

2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemző-

ik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, 

bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak 

2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek 

összekapcsolása és üzembe helyezése 

2.2.5. Hálózatok 

Ismerje a Neumann-elvet és azt, hogy más 

elven felépülő és működő számítógépek is 

léteznek. 

Ismerje a számítógép részeinek és perifériái-

nak funkcióit és fontosabb jellemzőit. 

Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és 

fontosabb jellemzőit. 

Ismerje a logikai alapműveleteket és tudja al-

kalmazni feladatok megoldása során. 

 

3. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK – SZOFTVER 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) ré-

szei és funkciói, az operációs rendszer fel-

használói felülete 

3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létre-

hozása, másolása, mozgatása, törlése, átneve-

zése 

3.1.3. Állományok típusai, keresés a háttér-

tárakon 

3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, 

visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, 

nyomtatás, megnyitás 

3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, 

kicsomagolás, archiválás, adatvédelem 

3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó 

(segéd) programjai: víruskeresés és -irtás, 

víruspajzs, lemezkarbantartás, … 

3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, 

hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jo-

gok, adatvédelem 

Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, fő ré-

szeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes 

egy rendszer megjelenését, néhány paraméte-

rét igényei szerint beállítani. Ismerje az operá-

ciós rendszer felhasználói felületét. 

Ismerje a könyvtárrendszer felépítését, igazod-

jon el benne. Ismerje a könyvtárműveleteket. 

Tudjon állományokat megkeresni. 

Ismerje és tudja használni az állománykezelő 

funkciókat. 

Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az 

adatvédelem szükségességét. Tudjon tömörí-

teni és kicsomagolni. 

Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb víru-

sok terjedési módját, valamint a védekezés 

eszközeit, módszereit. 

Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: 

lemez törlése, új lemez használatba vétele. 

Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Is-

merje a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a 

felhasználói jogosultságokat. 

4. SZÖVEGSZERKESZTÉS 

4.1. A szövegszerkesztő használata 

4.1.1. A program indítása 

4.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere 

4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, 

nyomtatása 

Tudja az általa tanult szövegszerkesztő prog-

ramot indítani. 

Ismerje a szövegszerkesztő kezelő felületét. 

Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. 

Tudjon többféle formátumú dokumentumot 

megnyitni, menteni és nyomtatni. 



 

 

Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. 

meghívó, levél, …) önállóan készíteni. 

4.2. Szövegszerkesztési alapok 

4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás 

4.2.2. Karakterformázás 

4.2.3. Bekezdésformázás 

4.2.4. Felsorolás, számozás 

4.2.5. Tabulátorok használata 

4.2.6. Oldalformázás 

Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait 

(karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, 

oldal). 

Legyen képes karakterek betűtípusát, méretét, 

stílusát, színét megadni. 

Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt 

állítani, szövegbeosztást megadni, szegélyt, 

mintázatot megadni. 

Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást. 

Tudjon különböző fajtájú tabulátorokat hasz-

nálni. 

Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival 

(élőfej, élőláb, lapszámozás, margók, …) 

4.3. Szövegjavítási funkciók 

4.3.1. Keresés és csere 

4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 

4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima szó-

tár, elválasztás 

Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési 

funkcióit. 

Tudjon kijelölni betűt, szót, bekezdést, szö-

vegblokkot, legyen képes ezeket másolni, 

mozgatni, törölni. Tudjon ilyet más dokumen-

tumból is beilleszteni. 

Használja a szövegszerkesztő nyelvi segéd-

eszközeit. 

4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben 

4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztő-

vel, sorba rendezés 

4.4.2. Körlevélkészítés 

4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok 

és más objektumok beillesztése a szövegbe, 

valamint formázásuk 

Tudjon szöveges dokumentumokban tábláza-

tokat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellá-

kat beszúrni, törölni). Tudja a sorokat adott 

oszlop szerint sorba rendezni. 

Tudjon kördokumentumot készíteni. 

Legyen képes szimbólumokat és egyéb objek-

tumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esz-

tétikusan elhelyezni. 

5. TÁBLÁZATKEZELÉS 

5.1. A táblázatkezelő használata 

5.1.1. A program indítása 

5.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

5.1.3. A táblázatkezelő menürendszere 

5.1.4. A táblázat megnyitása, mentése, 

nyomtatása 

Tudja az általa tanult táblázatkezelő progra-

mot indítani. Ismerje a program kezelő felüle-

tét. Tudjon adatokat bevinni, illetve azokat 

törölni. Tudjon a megjelenítési üzemmódok 

között váltani. Tudjon többféle formátumú 

táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni. 

5.2. A táblázatok felépítése 

5.2.1. Cella, oszlop, sor, aktív cella, tarto-

mány, munkalap 

Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella 

és a tartomány, valamint a munkalap fogalmát. 

Tudjon cellát, sort és oszlopot beilleszteni, 

illetve, törölni. 

5.3. Adatok a táblázatokban 

5.3.1. Adattípusok Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípuso-



 

 

5.3.2. Adatbevitel, javítás, másolás, mozga-

tás 

5.3.3. A cellahivatkozások használata (Kép-

letek szerkesztése: konstans, hivatkozás, 

függvény) 

kat. 

Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket 

használni (összeg, átlag, maximum, minimum, 

darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.) 

Tudja a táblázat összetartozó adatait adott 

szempont szerint rendezni. 

Tudjon hivatkozást használni munkalapon 

belül. 

Tudjon hivatkozást használni munkalapokon 

keresztül. 

Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és 

vegyes címzést. 

5.4. Táblázatformázás 

5.4.1. Sorok, oszlopok, tartományok kijelö-

lése 

5.4.2. Karakter-, cella- és tartomány-

formázások 

5.4.3. Cellák és tartományok másolása 

Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cel-

laformázás lehetőségeit. Tudja alkalmazni a 

cellán, illetve a tartományon belüli igazítás 

lehetőségeit. Tudja beállítani az oszlopszéles-

séget és a sormagaságot. Tudja alkalmazni a 

szegélyezés és mintázat készítés lehetőségeit. 

Tudjon fejlécet és láblécet készíteni. 

5.5. Táblázatok, szövegek, diagramok 

5.5.1. Egyszerű táblázat készítése 

5.5.2. Formázási lehetőségek 

5.5.3. Diagramtípus kiválasztása, diagra-

mok szerkesztése 

Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. Ismerje 

a kapcsolatot a táblázatkezelő és a szöveg-

szerkesztő rendszerek között. 

Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcso-

lódó formázási lehetőségeket (tájolás, margó). 

Ismerje a diagramok és grafikonok szerkeszté-

sének, módosításának lépéseit. Tudjon az áb-

rázolandó adatoknak és a belőle levonandó 

következtetéseknek megfelelő grafikontípust 

választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon 

grafikont és más objektumot beilleszteni. 

5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel 

5.6.1. Tantárgyi feladatok megoldása 

5.6.2. A mindennapi életben előforduló 

problémák 

Tudjon statisztikai problémákat megoldani 

táblázatkezelővel. Tudjon egyszerű és jól átte-

kinthető nyilvántartást készíteni. Tudjon táb-

lázatot tervezni szöveges feladat alapján. 

6. ADATBÁZISKEZELÉS 

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai, adat-

tábla, rekord, mező, kulcs 

Tudjon különbséget tenni adattábla és adatbá-

zis között. 

A rendelkezésére álló adathalmazból tudjon 

adatrekordokat összeállítani. 

Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fo-

galmával, tudjon kulcsmezőt kiválasztani. 

Ismerje a relációs adatmodell jellemzőit. 

 

6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata 

6.2.1. Adattípusok Ismerje az adatbázis-kezelőben használatos 



 

 

6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása, tör-

lése 

6.2.3. Adatbázisok létrehozása,  karban-

tartása 

fontosabb mező típusokat (szöveg, különböző 

számtípusok, dátum, logikai); milyen adat 

tárolására alkalmasak, mik a velük végezhető 

műveletek. 

Tudjon létező adatbázist megnyitni, abból az 

adatokat a képernyőn megjeleníteni. 

Tudjon rekordokat vagy egyes mezőket kitö-

rölni, vagy a benne levő adatokat újakkal fe-

lülírni. Tudja a módosított adatokat kimenteni. 

Tudjon megadott szerkezetű adattáblát létre-

hozni. Képes legyen az adattábla mezőit he-

lyesen kiválasztani, a kulcsmezőt meghatároz-

ni, az új táblát feltölteni. 

Tudjon adott szöveges feladathoz célszerű 

adattáblákat és azok közötti kapcsolatokat 

megtervezni 

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

6.3.1. Lekérdezések, függvények használata 

6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés 

6.3.3. Összesítés 

Tudjon a létező adatbázisban adott feltételek-

nek megfelelő rekordokat megjeleníteni és 

azokkal műveletet végezni. 

Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely 

mezők megjelenítése szükséges. 

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 

6.4.1. Űrlapok használata 

6.4.2. Jelentések használata 

Tudjon az adattáblákból számítandó informá-

ciókat megjeleníteni. 

Tudjon adott mezők felhasználásával jelentést 

kialakítani és nyomtatni. 

Tudjon adott szövegnek megfelelő űrlapot és 

jelentést megtervezni és elkészíteni. 

7. INFORMÁCIÓS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK 

7.1. Kommunikáció az Interneten 

7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer 

használata 

7.1.2. Állományok átvitele 

7.1.3. WWW 

7.1.4. Keresőrendszerek 

7.1.5. Távoli adatbázisok használata 

Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, 

alkalmazza a szolgáltatások fontosabb haszná-

lati szabályait. 

Ismerjen egy levelezési rendszert. Tudjon le-

velet küldeni, fogadni, megválaszolni, továb-

bítani és törölni. Ismerje az elektronikus levél 

részeit és a levél jellemzőit. 

Tudjon a levélhez csatolást készíteni és fogad-

ni. 

Ismerjen és tudjon alkalmazni egy állomány 

átviteli segédprogramot. Ismerje az állomány 

átvitel szolgáltatást. Tudjon Internetről állo-

mányokat letölteni. 

Tudjon egy böngészőt használni. Ismerje a 

böngésző programok navigációs eszközeit. 

Tudjon kulcsszavas és tematikus keresőt hasz-

nálni. Tudjon egyszerű és összetett keresési 

feladatokat megoldani. Tudjon on-line adatbá-



 

 

zisokat használni. 

7.2. Weblap készítés 

7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete 

7.2.2. Weblap készítése Web-szerkesztővel 

7.2.3. Formázási lehetőségek 

Ismerje a Weblap jellemző elemeit. A címsor, 

háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű, 

igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, 

animációk, hivatkozások elhelyezése egy gra-

fikus webszerkesztővel. Tudjon egyszerű web-

lap szerkesztési feladatot elvégezni. 

Tudjon egyszerű Weblapot készíteni a HTML 

leíró nyelv segítségével, egyszerű szövegszer-

kesztővel. Ismerje a HTML alapelemeit. 

8. PREZENTÁCIÓ ÉS GRAFIKA 

8.1. Prezentáció (bemutató) 

8.1.1. A program indítása 

8.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.1.3. A program menürendszere 

8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése (szö-

veg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, 

hang, animáció, dia-minta …) és formázása 

Tudja az általa tanult bemutató-készítő prog-

ramot indítani. 

Ismerje a program kezelő felületét. 

Tudjon bemutatót megnyitni, menteni és leját-

szani különböző módokon. 

Tudjon bemutatót készíteni. 

8.2. Grafika 

8.2.1. A program indítása 

8.2.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.2.3. A program menürendszere 

8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása, módo-

sítása 

8.2.5. Képek beillesztése, formázása 

Tudja az általa tanult grafikai programot indí-

tani. 

Ismerje a program kezelő felületét. 

Tudjon grafikát, illetve képállományokat 

megnyitni, menteni és nyomtatni. 

Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transz-

formálni. 

Tudjon képeket képfeldolgozó programmal 

kezelni, módosítani, minőségét javítani. 

Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környe-

zetben esztétikusan elhelyezni. 

9. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 

9.1. Könyvtárak 

9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai 

9.1.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóte-

rem, szabadpolcos rendszer, multimédia öve-

zet 

9.1.3. A helyben használható és a kölcsö-

nözhető könyvtári állomány 

9.1.4. A könyvtári szolgáltatások 

Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait: hagyo-

mányos és elektronikus könyvtárak. Tudja 

kiválasztani a dokumentumokat és használni 

az eszközöket. 

Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyv-

tári szolgáltatásokat. 

9.2. Dokumentumok 

9.2.1. Nyomtatott dokumentumok 

9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, 

illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, 

CD, mágneslemez, DVD) 

Tudja használni a kézikönyveket és a köz-

hasznú információs forrásokat. Tudja használ-

ni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentu-

mokat. 

9.3. Tájékoztató eszközök 

9.3.1. Katalógusok 

9.3.2. Adatbázisok 

9.3.3. Közhasznú információs források (pl. 

Tudjon keresni a betűrendes leíró katalógus-

ban. Tudjon adatokat gyűjteni számítógépes 

adatbázisból. Tudjon információt keresni az 



 

 

telefonkönyv, menetrend, térkép) Interneten, ismert kereső-programokat hasz-

nálni. 

10. ALGORITMIZÁLÁS, ADATMODELLEZÉS, PROGRAMOZÁSI ISMERETEK 

10.1. Elemi és összetett adatok, állomány-szervezés, relációs adatstruktúrák 

10.1.1. Egész és valós számok, logikai érté-

kek, karakterek 

10.1.2. Szöveg, sorozat, tömb, rekord, hal-

maz 

10.1.3. Állományok 

Ismerje az adattípusok osztályozásának lehet-

séges fajtáit. Tudjon különbséget tenni egy-

szerű és összetett típusok között. 

Tudja a felsorolt összetett típusokat definiálni. 

Ismerje az egyes típusokhoz tartozó művelete-

ket. (Numerikus, logikai, karakter-, ill. szö-

vegműveletek; továbbá tömbből elem kivá-

lasztása indexével, rekordból mező kiválasztá-

sa nevével, halmazműveletek; szekvenciális 

állományokra alkalmazható műveletek) 

10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra 

10.2.1. Összegzés, eldöntés, kiválasztás, ke-

resés, megszámlálás, maximum-kiválasztás, 

kiválogatás, elemi rendezések 

Ismerje a strukturált programozás alapelveit, a 

lehetséges programszerkezeteket. 

Tudja a szükséges változókat kiválasztani, és 

programbeli használatukat szabatosan megfo-

galmazni. 

Tudja pontosan leírni az egyes típusfeladatok 

kiinduló állapotát (azaz felsorolni az értékkel 

rendelkező változókat és tulajdonságukat) és a 

várt eredményt (azaz mely változóba, milyen 

feltételek mellett, milyen értékeket kell vissza-

adnia a programnak). 

Tudja leírni a megfelelő algoritmusokat vala-

mely algoritmus-leíró nyelven. 

10.3. Rekurzió 

10.3.1. Rekurzió a feladatok és az algoritmu-

sok világában 

Ismerje a rekurzió fogalmát. Néhány egyszerű 

rekurziós feladaton tudjon bemutatni a rekur-

zív algoritmusokat. 

10.4. A programkészítés, mint termék-előállítási folyamat 

10.4.1. A programkészítés lépései: feladat-

meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, 

hibakeresés, hatékonyság- és mi-

nőségvizsgálat, dokumentálás 

Világosan lássa a tervezés és a kódolás közötti 

különbséget. 

Tisztában legyen a tesztelés szerepével, és 

alapelveivel. Tudjon adott feladathoz olyan 

tesztadatokat meghatározni, amelyek a hibás 

működés kiszűrésére alkalmasak. 

10.5. Számítógép a matematikában, a természet- és társadalomtudományi tantárgyakban 

10.5.1. Matematikai feladatok, egyszerű ter-

mészettudományos szimulációs problémák, a 

középiskolai tantárgyakkal kapcsolatos egy-

szerű feladatok megoldása 

Tudjon programot készíteni a felsorolt tantár-

gyak köréből megfogalmazott probléma meg-

oldására, ha a megoldó módszerről részletes 

leírást kap. 

11. A PROGRAMOZÁS ESZKÖZEI 

11.1. Algoritmusleíró eszközök 

11.1.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró 

eszköz segítségével 

11.1.2. Az algoritmus-leíró eszközök fajtái 

Ismerje a struktogramot vagy a folyamatábrát, 

és a mondatszerű algoritmus-leíró eszközt.  

Tudjon az egyikkel programot tervezni. 



 

 

11.2. Programozási nyelv 

11.2.1. Egy programozási nyelv részbeni 

(specialitások nélküli) ismerete 

Ismerjen egy programozási nyelven: típusdefi-

níciót, változódeklarációt, input és output uta-

sításokat, alapvető programszerkezeteket (azaz 

szekvenciát, elágazást, ciklust), eljárásokat, ál-

lományból adatbeviteli és -kiviteli művelete-

ket 

11.3. Programfejlesztői környezet 

11.3.1. Kódolási, szerkesztési eszközök vala-

milyen programnyelvi fejlesztői környe-

zetben 

11.3.2. Programkipróbálási eszközök valami-

lyen programnyelvi fejlesztői környezetben 

Tudjon egy közepes nehézségű, de összetett 

feladatot strukturáltan megoldani az ismert 

programnyelven. Tudjon e felhasználóval kul-

turáltan kommunikáló adatbevitelt és adatkivi-

telt írni.  

Legyen képes a program különböző kimenete-

inek tesztelésére alkalmas mintaadatokat adni. 

Tudjon nyomkövetéssel programot tesztelni. 

 



 

 

Természetismeret 



 

 

Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran 

egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a 

természettudományos műveltség fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret 

tantárgy egyik legfontosabb feladata.  

A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan 

gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek 

okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket 

megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a 

gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a 

világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését 

szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti 

jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti 

igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és 

megalapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a 

fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.  

A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a 

lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit, 

folyamatait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett 

elemi ismeretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi 

rendszere, alakulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók 

közvetlen környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, 

kísérleti modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok 

természettudományos szemlélete.  

A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek 

elsajátításában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez 

való pozitív attitűd alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a 

tanulóknak az élet különféle területein a legkülönbözőbb forrásokból és tapasztalatokból 

szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a 

tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú, 

hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja. A használható tudás 

megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi kereteken 

kívül is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a 

tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés olyan 

élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a 

természethez való pozitív viszonyulásuk fennmaradását, és hozzájárulnak a 

természettudományok iránti érdeklődés felkeltéséhez. 

A természettudományok egységes szemléletének kialakítását az ötödik évfolyamtól az 

érettségiig ívelő közös fejlesztési területek, rendezőelvek integrációja biztosítja. Az 

állandóság és változás látszólagos antagonizmusa, a rendszerek törvényszerűségeinek 

vizsgálata, a struktúra és funkció összefüggései, az anyag, az energia, az információ 

különböző formái más-más tartalomhoz kötődve jelennek meg, fejlesztve azokat a 

készségeket és képességeket is, melyek a tudományos megismerés, a technikai eszközök 

alkalmazásának feltételeit biztosítják. 

A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a 

természetismeret tantárgy keretein belül az ember szervezetének és működésének 

megismerése, a környezet és fenntarthatóság problémakörének elemzése. 

A természetismeret testi-lelki egészség témaköreinek kibontása során feltárja a környezet 

és az egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének 

formálásához, segíti az együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális 



 

 

problémáinak vizsgálatán keresztül felhívja a figyelmet az ember személyes felelősségére, 

egyéni és közösségi szinten aktivizál a helyi környezeti problémák megoldása érdekében. A 

hazai tájak és életközösségek megismerése pedig hozzájárul a nemzeti büszkeség, a 

hazaszeretet fejlődéséhez. 

A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési 

képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi 

módszereit, technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét. 

A tananyag feldolgozása több ponton kapcsolódik más tárgyak ismeretanyagához, fejlesztési 

követelményeihez. A tanulás folyamatában épít a tanulók meglévő tudására, lehetőséget ad az 

önálló információszerzésre is. 

A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs 

képességek fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a 

tanulók életkoruknak megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek, 

folyamatok értelmezése és a természet bemutatása során. 

Mindezek eredményeként a tanuló megőrizi kíváncsiságát, motivált marad az 

ismeretszerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás 

folyamatában. Ismeri és érti a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi 

életében, munkájában a felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek, 

képességek hasznosítására. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, ahol a 

nevelő társ az ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a tanulót a megismerés útján, 

lehetőséget teremt az egyéni differenciált munkára, visszajelzéseivel, értékelésével jobb 

teljesítményre ösztönzi őket. 

A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület 

tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 

szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, 

földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak 

mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez. 

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az 

egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. 

Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek 

tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, 

értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes 

eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az 

együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló 

elvégzése, illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése. 

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük és 

működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. Megismerik a közvetlen 

környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez fűződő 

kapcsolatát.  

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben és 

időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 

szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és 

szépsége, amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, 

szülőföldjükhöz. 

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A 

kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható tudás, hogy a 

tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. 

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi 

folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. 



 

 

Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és 

negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos 

szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség 

és a 

kör

nye

zet 

véd

elm

ébe

n. 

A

 

fiat

alo

k 

szá

má

ra 

leg

érdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és működésének megismerése, mely 

során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak 

a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a betegségek megelőzésére helyeződik. A 

lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a figyelmet a reális önismeret, a család és a 

társas kapcsolatok jelentőségére. 

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt legalább 

egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat 

lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló  

készségeinek, képességeinek fejlődését is. 

5. évfolyam 

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 

 

Tematikai egység 
Órakeret a keret-

tanterv szerint 

5. évfolyamra 

jutó órakeret 

Élet a kertben 12 12 

Állatok a házban és a ház körül 8 8 

Alföldi tájakon (Hazai tájak élővilága címmel egyes 

témakörök)  
10 6 

Az erdő életközössége 12 12 

Vizek, vízpartok élővilága 11 11 +1 

Az ember szervezete és egészsége 14 14 

Kölcsönhatások és energia vizsgálata 8 8 

összesen        75 72 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Élet a kertben 
Órakeret 

12 óra 



 

 

Előzetes tu-

dás 
A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek. 

A tematikai 

egység céljai 

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos növények 

testfelépítésén keresztül. 

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, fogyasztá-

suk egészségvédelmi szabályainak megismerése. 

A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek felépítése – 

működése közötti oksági összefüggések feltárása, magyarázata. 

A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények testfelépíté-

sének példáján.  

A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védeke-

zés kapcsán. 

A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember személyes 

felelősségének felismertetése a környezet alakításában. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcs. pontok 

A kert – dísznövények a kert-

ben – (a petúnia és a muskátli) 

A tulipán  

Dísznövények szerepe közvetlen 

környezetünkben (lakás, osztály-

terem, udvar). A növények gon-

dozásának elemi ismeretei. 

A növényi test felépítése, a szer-

vek működése, a növények élet-

feltételei. 

A petúnia és a tulipán szervei, 

testfelépítése. 

 

Az őszibarack – monília  

A diófa 

A szőlő 

A paprika 

A fejes káposzta – a káposzta-

lepke 

A vöröshagyma 

A burgonya - burgonyabogár 

Gyümölcs- és zöldségfélék (őszi-

barack, dió, szőlő, burgonya, vö-

röshagyma, paprika, káposztafé-

lék) környezeti igényei, termőhe-

lye, testfelépítése, ehető részei, 

élettartama, felhasználása.  

A zöldség- és gyümölcsfélék sze-

repe az egészség megőrzésében. 

Fogyasztásuk higiénés szabályai. 

A gyümölcs- és zöldségfélék kár-

tevői: káposztalepke, házatlan 

csigák, monília. 

A kártevők elleni védekezés. A 

A kert életközösségként való 

értelmezése.  

A növények életfeltételeinek 

igazolása kísérletekkel. 

Növények telepítése, gondozása 

az osztályteremben, iskolaudva-

ron, a növények fejlődésének 

megfigyelése. 

Ismert kerti növények összeha-

sonlítása adott szempontok (test-

felépítés, életfeltételek, szaporo-

dás, anyagcsere) alapján. 

Az egyes fajok/fajták környezeti 

igényei és gondozási módja kö-

zötti összefüggés megismerése.  

Egy tipikus egyszikű és egy tipi-

kus kétszikű növény virágának 

vizsgálata; a tapasztalatok rögzí-

tése. 

 

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető 

növényi részeinek összehasonlí-

tása.  

A termény és a termés megkü-

lönböztetése konkrét példákon 

keresztül.  

A főbb növényi szervek és a mó-

dosult növényi részek azonosítá-

sa ismert példákon.  

 

A kártevők alapvető rendszertani 

(országszintű) besorolása és a 

kártevők hatására bekövetkező 

elváltozások értelmezése.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés: a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg-

ben elszórt, explicite 

megfogalmazott infor-

mációk azonosítása, 

összekapcsolása, ren-

dezése: a szöveg ele-

mei közötti ok-okozati 

viszony magyarázata; 

egy hétköznapi prob-

léma megoldása a szö-

veg tartalmi elemeinek 

felhasználásával; hét-

köznapi kifejezés al-

kalmi jelentésének fel-

ismerése. 

 

Történelmi, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Amerika felfedezé-

se. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. Összehasonlítás, 

azonosítás, megkülön-

böztetés. Osztályozás 

egy és egyszerre két 



 

 

 vegyszerhasználat következmé-

nyei. 

 

Az éti csiga és a földigiliszta – a 

házatlan csigák 

A földigiliszta és az éti csiga test-

felépítése, életmódja, jelentősége. 

 

Madarak a kertben: a rigók 

(énekes rigó, feketerigó), a kerti 

és a házi rozsdafarkú 

Jellegzetes kerti madarak. 

 

A vegyszermentes védekezés 

fontosságának tudatosítása, a 

biológiai védekezés lehetőségei-

nek és jelentőségének felismeré-

se. 

 

A földigiliszta és az éti csiga 

megfigyelése, összehasonlítása 

 

A kerti madarak szerepének be-

mutatása a kártevők megfékezé-

sében. 

(több) saját szempont 

szerint, adott, illetve 

elkezdett válogatásban 

felismert szempont 

szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zöldség- és 

gyümölcsfélék felhasz-

nálása. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés az interne-

ten. 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési 

formák 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

 

Mire van szükségük a növényeknek ahhoz, hogy szépek, egészségesek le-

gyenek, és bő termést hozzanak?  

Miben különbözik a konyhakert a virágos kerttől?  

Miért egészséges a zöldség-és gyümölcsfélék fogyasztása?  

Milyen növényi részt fogyasztunk, amikor zöldséget, gyümölcsöt eszünk? 

Mi a veszélye a kártevők vegyszeres irtásának? 

Miért találkozunk sok földigilisztával és csigával eső után? 

Miért képes az éti csiga sértetlenül átjutni az éles borotvapengén? 

 

Taneszközök 
Tankönyv és munkafüzet. 

Applikációs képek 

Fogalmak 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres levél, 

mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas termés, 

bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, évelő nö-

vény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalaku-

lásos fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc. 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Állatok a házban és a ház körül 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés, szaporodás, 

fejlődés. 

A tematikai 

egység céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház körül 

élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül. 

A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az élő-

hely-szervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés közötti oksá-

gi összefüggések feltárásával.  

A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek összegyűjté-

sével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus rendszerezés elvének 

megismerése és alkalmazása. 

Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős állattar-



 

 

tás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása. 

Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplálékok 

fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megismertetésével. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcs. Pontok 

A szarvasmarha 

A házi sertés 

A házityúk 

A kutya 

 

Ismeretek: 

Háziállatok: kutya 

 

Haszonállatok: sertés, szar-

vasmarha, házityúk testfel-

építése, életmódja, hasznosí-

tása. Az állatok életfeltétele-

ihez illeszkedő felelős állat-

tartás. 

 

Az állati eredetű tápanyagok 

szerepe az ember táplálkozá-

sában. Állati eredetű anya-

gok felhasználása (toll, bőr). 

Az állatok szerepe a betegsé-

gek terjesztésében. A meg-

előzés lehetőségei. 

 

A fecskék 

A házi veréb 

A házi légy  

Állatvédelem, madárvéde-

lem 

 

A házban és a ház körül élő 

állatok: házi veréb, füstifecs-

ke, házi légy testfelépítése, 

életmódja, jelentősége. 

 

Az állatok szerepe a betegsé-

gek terjesztésében. A meg-

előzés lehetőségei. 

 

Az állatok életfeltételeihez 

illeszkedő felelős állattartás. 

 

Madárvédelmi alapismere-

tek. 

 

Önálló kutatómunka a kutya háziasítá-

sával kapcsolatban.  

 

A megismerési algoritmusok alkalma-

zása az állatok megfigyelése és bemu-

tatása során.  

 

A testfelépítés – életmód – élőhely 

összefüggésének felismerése, magya-

rázata. 

 

A környezethez való alkalmazkodás 

bizonyítása példákkal, a megfigyelés 

eredményének rendszerezése, követ-

keztetések levonása. 

 

A megismert állatok csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

 

Az állatorvosi felügyelet jelentőségé-

nek felismerése az ember egészségé-

nek védelmében. 

 

Gerinces és gerinctelen állatok testfel-

építése közötti különbségek azonosítá-

sa. 

 

A madárvédelem évszakhoz kötődő 

tennivalóinak elsajátítása, gyakorlása. 

 

Az állattartás, az állatok védelme irán-

ti felelősség megértése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: őskor. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés: a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosí-

tása, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony felisme-

rése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati 

eredetű táplálékok 

szerepe. 

 

Matematika: 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok 

ismerete. 

 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 



 

 

  

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcso-

latok ábrázolása). 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési 

formák 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

 

Hogyan vált háziállattá a kutya?  

Mi a kérődzés? 

Milyen szerepet töltenek be a háziállatok az ember életében? 

Hogyan védekezhetünk az állatok által terjesztett betegségek ellen? 

Miért költöznek el egyes madarak a tél beállta előtt? 

Miért és hogyan védjük télen a madarakat?  

Taneszközök 
Tankönyv, munkafüzet. 

Applikációs képek 

Fogalmak 
Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, kérő-

dző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás. 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési 

cél 

Alföldi tájakon 

Órakeret 

10 óra 

5. évfolyamon: 6 óra Hazai 

tájak élővilága c. fejezetben 

6. évfolyamon: 4 óra Alföldi 

tájakon c. fejezetben 

Előzetes 

tudás 

Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, táplálkozási 

lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet – szervezet – élet-

mód összegfüggései, élőlények bemutatásának algoritmusa, tájékozódás a térké-

pen, diagramok, tematikus térképek értelmezése. 

A tematikai 

egység cél-

jai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természe-

ti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotáról. 

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a hazához 

való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, időlép-

tékének érzékeltetése. 

A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 

A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó problé-

mák felismertetése, megoldási módok keresése. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcs. Pontok 

A mező élővilága: fűfélék, 

gyógy- és gyomnövények 

A búza 

Szántóföldi növényeink: ku-

korica, napraforgó 

Rovarok és rovarevők a me-

zőn: sáskák, szöcskék, fürge 

gyík 

Emlősök: mezei nyúl, mezei 

pocok 

Madarak a mezőn: fácán, 

egerészölyv 

A füves puszták jellegzetes 

A megismert életközösségek 

ökológiai szemléletű jellemzé-

se.  

A növényi szervek környezeti 

tényezőkhöz való alkalmazko-

dásának bemutatása konkrét 

példákon.  

 

A környezet – szervezet – 

életmód összefüggéseinek be-

mutatása konkrét példákon. 

A megismerési algoritmusok 

használata az élőlények jellem-

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegértés - a szöveg egy-

ségei közötti tartalmi meg-

felelés felismerése. Szöveg-

ben elszórt, explicite meg-

fogalmazott információk 

azonosítása, összekapcsolá-

sa, rendezése; a szöveg ele-

mi közötti ok-okozati, álta-

lános-egyes vagy kategória-

elem viszony magyarázata. 

 

Matematika: Fogalmak 



 

 

 

Tematikai 

egy-

ség/fejleszt

ési cél 

Az erdő életközössége 

Óra-

keret 

12 óra 

Előzetes 

tudás 

Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, megporzás, tele-

pes test, állatok csoportjai különböző tulajdonságaik alapján, összetett gyomor, 

kérődző állat, állandó madár, gerinctelen állatok egyedfejlődési típusai, élőlé-

nyek bemutatásának algoritmusa, a környezet- szervezet- életmód és szervek 

felépítése-működése közötti összefüggés. 

A tematikai 

egység cél-

jai 

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő életközös-

ségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú kapcsolatrendszerének öko-

lógiai szemléletű vizsgálatával. 

A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti összefüggés fel-

tárása és magyarázata a hazai erdők példáján. 

Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, a ter-

mészeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és viselkedéskultúra fejleszté-

növényei: fűfélék, gyógy- és 

gyomnövények, jellemzőik, 

jelentőségük. 

Termesztett növényei: búza, 

kukorica, napraforgó; jellegze-

tes szerveik, termesztésük, 

felhasználásuk 

 

Az életközösség állatai: sás-

kák, szöcskék, gyíkok, fácán, 

mezei pocok, mezei nyúl, ege-

részölyv szervezete, életmód-

ja. 

zése során. 

 

Állatok különböző szempontú 

csoportosítása. 

 

Táplálékláncok készítése a 

megismert növényekből és 

állatokból. 

 

A természeti és a kultúrtáj ösz-

szehasonlítása. A gazdasági 

tevékenység életközösségre 

gyakorolt hatásának bemutatá-

sa példákon. 

egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszkö-

zök és algoritmusok ismere-

te. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; különb-

ségek, azonosságok megál-

lapítása. 

Osztályozás egy és egyszer-

re két (több) saját szempont 

szerint, adott, illetve elkez-

dett válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek (hie-

rarchikus kapcsolatok ábrá-

zolása). 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

honfoglaló magyarok 

háziállatai. 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

munka- és szerve-

zési formák 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

 

Gyógyítanak-e a gyógynövények? 

Hogyan lesz a búzából kenyér? 

Melyik hungarikum köthető az Alföldhöz? 

Taneszközök 
Tankönyv és munkafüzet. 

Applikációs képek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, 

takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, 

kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló. 

Topográfiai isme-

retek 

Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, 

Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 



 

 

se. 

A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti oksági 

összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség élőlényeinek megismerése 

során. 

Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt hatásainak 

elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek megismerése. 

Aktív természetvédelemre ösztönzés. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcs. Pontok 



 

 

Az erdő: szintek stb. 

A cserjék: gyepűrózsa 

A lombos erdők: kocsánytalan 

tölgy, gyertyán, bükk, 

Fenyvesek: erdei fenyő, gyapjas-

lepke 

Aljnövényzet: erdei pajzsika, nagy 

seprűmoha 

Gombák: erdőszéli csiperke és a 

gyilkos galóca 

 

Hazai erdőségek földrajzi helye, 

kialakulása, gyakori erdőtípusainak 

jellemzői.  

Az erdő mint életközösség.  

Az erdő szintjei, a környezeti té-

nyezők függőleges irányú változá-

sai. 

Az erdőszintek legjellemzőbb nö-

vényeinek (kocsánytalan tölgy, 

gyertyán, bükk, erdei fenyő, gyepű-

rózsa, erdei pajzsika, nagy seprű-

moha) környezeti igényei, faji jel-

lemzői, testfelépítése, hasznosítása, 

az életközösségben betöltött szere-

pe. 

Az erdőszéli csiperke és a gyilkos 

galóca faji sajátosságai. A 

(bazidiumos) gombák testfelépítése, 

táplálkozása, szaporodása. A gom-

bák szerepe az életközösségekben, 

az egészséges táplálkozásban.  

A gombafogyasztás szabályai. 

 

Nagyvadak: gímszarvas, 

Emlősök: róka, vaddisznó 

Madarak: nagy tarkaharkály, erdei 

fülesbagoly, széncinege 

Ízeltlábúak - rovarok: erdei vö-

röshangya, szarvasbogár 

Pókszabásúak: koronás 

keresztespók, közönséges kullancs 

 

Az erdő gerinctelen és gerinces 

állatainak (szarvasbogár, gyapjas-

lepke, erdei vöröshangya, koronás 

keresztespók, közönséges kullancs, 

széncinege, nagy tarkaharkály, 

gímszarvas, vaddisznó, erdei füles-

A természetjárás viselkedési sza-

bályainak megfogalmazása. 

 

Hazai erdők életközösségének 

ökológiai szemléletű jellemzése. 

 

A növények környezeti igénye és 

előfordulása közti oksági össze-

függések bemutatása konkrét 

példákon keresztül. 

 

A tölgy-, bükk- és fenyőerdők 

összehasonlítása. 

Az élő és az élettelen környezeti 

tényezők szerepének bemutatása 

az erdők kialakulásában, előfor-

dulásában és az erdők függőleges 

tagolódásában. 
 

A megismerési algoritmusok al-

kalmazása az állatok és a növé-

nyek faji sajátosságainak bemuta-

tásakor. 

 

A mohák, harasztok, nyitvater-

mők és zárvatermők összehason-

lítása jellegzetes képviselőik pél-

dáján. 

Az erdő növényeinek különböző 

szempontú csoportosítása. 

 

A növények és gombák táplálko-

zása közötti különbségek magya-

rázata. 

Az ehető és mérgező gombapá-

rok összehasonlítása. 

 

A vadállomány szabályozása és 

az élőhely védelme közötti kap-

csolat megértése. 

 

A pókszabásúak, a rovarok, a 

lepkék és a bogarak összehasonlí-

tása. 

 

Erdei táplálkozási láncok összeál-

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegér-

tés – a szöveg egy-

ségei közötti tartalmi 

megfelelés felisme-

rése; szövegben el-

szórt, explicite meg-

fogalmazott infor-

mációk azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategó-

ria-elem viszony 

magyarázata. 

Az erdő megjeleníté-

se irodalmi alkotá-

sokban. 

 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algorit-

musok.  

Összehasonlítás, 

azonosítás, megkü-

lönböztetés; különb-

ségek, azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont sze-

rint, adott, illetve 

elkezdett válogatás-

ban felismert szem-

pont szerint. 

Matematikai model-

lek (hierarchikus 

kapcsolatok ábrázo-

lása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati ere-

detű táplálékok sze-

repe; a fa megmun-

kálása; a betegség 

tünetei. 



 

 

bagoly, róka) külleme, teste, élete, 

szerepe az erdő életében. 

A kullancsok által terjesztett beteg-

ségek, az ellenük való védekezés. A 

kullancseltávolítás fontossága, 

módszerei. 

 

Táplálkozási láncok, táplálékháló-

zat. 

A vadgazdálkodás szerepe, jelentő-

sége. 

Az erdő szociális, környezetvédő 

szerepe; veszélyeztetettsége. Az 

erdőjárás szabályai. 

Herman Ottó munkásságának jelen-

tősége. 

lítása.  

 

A kullancsfertőzés elleni védeke-

zés alkalmazása természetjárás 

során 

 

Az orvoshoz fordulás eseteinek 

felismerése. 

 

Erdei életközösség megfigyelése 

terepen, vagy jellegzetes erdei 

növények, növényi részek vizsgá-

lata, a tapasztalatok rögzítése. 

 

A környezetszennyezés, 

élőhelypusztulás következménye-

inek bemutatása konkrét példá-

kon. 

 

Informatika: 

információkeresés az 

interneten. 



 

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési 

formák 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:  

 

Hogyan változik a hegyvidéki erdők képe a magasság emelkedésével? 

Milyen jelei vannak az élőlények egymás közötti versengésének az erdőben? 

Miért kedvelt táplálék a vadhús és az erdei gomba? 

A gombák gyűjtésének és fogyasztásának szabályai. 

A kullancsok által terjesztett betegségek, jellemző tüneteik. A megelőzés és 

védekezés formái.  

Az erdőjárás magatartási szabályai. 

Taneszkö-

zök 

Tankönyv,munkafüzet 

Applikációs képek 

Kulcsfo-

galmak/ 

fogalmak 

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, spóra, 

barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, pókszabású, rovar, 

bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. vésőcsőr. 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Vizek, vízpartok élővilága 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tu-

dás 

A víz jelentősége a földi élet szempontjából; az állatok csoportosítása külön-

böző szempontok szerint, az állatok jellemzésének szempontjai vízszennyezés 

forrásai, következményei. 

A tematikai 

egység céljai 

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének meg-

ismerése a vizek-vízpartok életközösségében. 

Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-vízpart 

élőlényeinek vizsgálata során. 

A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség elmélyítése az 

élővilág változatosságának, sokszínűségének. sérülékenységének tudatosításá-

val. 

A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és következmé-

nyek elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen környezet közötti 

kapcsolatrendszer elemzésével. 

A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes fele-

lősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A tanulók aktív 

cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és közösségi szinten. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcs. pontok 

Ártéri erdők: vízparti fák 

Mocsárrétek növényei 

Vízpartok, sekély vizek növé-

nyei: nádas  

Hínárnövények 

 

A vízi élőhely jellemző élettelen 

környezeti tényezői. 

Vízi-vízparti növénytársulások 

vízszintes tagozódása: lebegő, 

gyökerező hínár, nádas mocsár-

rétek, ártéri erdők jellegzetes 

növényeinek testfelépítése, 

A vízi és a szárazföldi élőhely kör-

nyezeti tényezőinek összehasonlítá-

sa. 

 

A növények környezeti igényei és 

térbeli elrendeződése közötti össze-

függés bemutatása egy konkrét vízi, 

vagy vízparti társulás példáján. 

 

A növényi szervek környezethez 

való alkalmazkodásának bemutatása 

konkrét példákon. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegér-

tés - a szöveg egysé-

gei közötti tartalmi 

megfelelés felisme-

rése; szövegben el-

szórt, explicite meg-

fogalmazott infor-

mációk azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-



 

 

életmódja jelentősége. 

 

Az életközösség veszélyeztetett-

ségének okai, következményei: 

tápanyagdúsulás és a méreg-

anyag koncentrálódása. 

Vizek egysejtűi: zöld szemes 

ostoros, papucsállatka, baktéri-

umok testfelépítése, életmódja. 

 

Halak: ponty, leső harcsa 

Vizek, vízpartok gerinces álla-

tai: kecskebéka, vízisikló 

Vizek, vízpartok madarai: tő-

kés réce, barna réti héja, fehér 

gólya 

Ízeltlábúak a vízben és a víz-

parton: kecskerák, szúnyogok, 

szitakötők, (tiszavirág) 

Gerinctelen állatok: tavi kagy-

ló, orvosi pióca, 

 

A vízi-vízparti életközösség jel-

lemző gerinctelen és gerinces 

állatai: tavi kagyló, orvosi pióca, 

kecskerák, szúnyogok, szitakö-

tők, (tiszavirág) ponty, leső har-

csa, kecskebéka, vízisikló, tőkés 

réce, barna réti héja, fehér gólya 

külleme, teste, élete, jelentősége 

az életközösségben, az ember 

életében, védettségük. 

 

Kölcsönhatások az életközös-

ségben: táplálkozási láncok, táp-

lálékhálózatok. 

Az életközösség veszélyeztetett-

ségének okai, következményei: 

tápanyagdúsulás és a méreg-

anyag koncentrálódása. 
 

Az életközösség védelme. 

 

A megismerési algoritmusok alkal-

mazása a lágy- és fásszárú növények 

leírása és a gerinces és a gerinctelen 

állatok bemutatása során. 

során. 

 

A vízparti növények környezetvé-

delmi és gazdasági jelentőségének 

bemutatása konkrét példákon. 

 

Egysejtű élőlények megfigyelése, 

összehasonlításuk.  

 

Az állatok különböző szempontú 

csoportosítása. 

 

A megismerési algoritmusok alkal-

mazása a lágy- és fásszárú növények 

leírása és a gerinces és a gerinctelen 

állatok bemutatása során. 

során. 

 

A vízi élethez való alkalmazkodás 

példákkal történő illusztrálása. 

 

Táplálkozási láncok összeállítása a 

megismert fajokból. 
 

Az emberi tevékenység hatásainak 

elemzése, a környezetszennyezés és 

az ember egészsége közötti össze-

függés felismerése. 
 

Az állatok egyedszáma, veszélyezte-

tettsége és védettsége közötti össze-

függés elemzése. 

 

Terepgyakorlat: egy vízi-vízparti 

életközösség megfigyelése. 

egyes vagy kategó-

ria-elem viszony 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűzfa-

vesszőből, nádból 

készült tárgyak a 

környezetünkben. 

 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algorit-

musok. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, megkü-

lönböztetés; különb-

ségek, azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont sze-

rint, adott, illetve 

elkezdett válogatás-

ban felismert szem-

pont szerint. 

Hierarchikus kap-

csolatok ábrázolása. 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

 

Meleg, nyári napokon olykor tömegesen pusztulnak a halak a Balatonban. Mi 



 

 

munka- és 

szervezési 

formák 

ennek az oka? 

Miért félnek az emberek a kígyóktól, békáktól? 

Mi a „kígyóing”? 

Mire mondják, hogy virágzik a Tisza? 

Mit tehetünk, hogy kevesebb szúnyog fejlődjön ki környezetünkben? 

Taneszkö-

zök 

Tankönyv, munkafüzet 

Applikációs képek 

Kulcsfo-

galmak/ 

Fogalmak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, kétlaki 

növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, 

rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr, 

markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli 

fejlődés, költöző madár, téli álom, változó testhőmérséklet. 

 

Tematikai 

egy-

ség/fejleszt

ési cél 

Az ember szervezete és egészsége 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes 

tudás 

Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés, betegség, 

egészség, életszakasz. 

A tematikai 

egység cél-

jai 

Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő ismereteik 

rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők felismerése, az egészséges 

életvitel szokásrendszerének formálása.  

Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőrzésében, 

sorsának, életpályájának alakításában. 

A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti összefüggés feltá-

rása, a higiénés kultúra fejlesztése. 

A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás jelentőségének tu-

datosítása. 

A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, erkölcsi nor-

mák elfogadása, a velük való azonosulás. 

Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés felkeltése, 

megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk feldolgozásában, értelme-

zésében. A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítése. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcs. Pontok 

Az emberi test 

Testkép, testalkat, testtájak. Az 

emberi test méretének, arányainak 

változásai az egyedfejlődés során. 

A bőr 

A mozgás 

A mozgás szervrendszere. A váz-

rendszer és az izomzat fő jellem-

zői. A mozgás-szervrendszer fel-

építése és működése közötti kap-

csolat. A kamaszkori elváltozások 

okai, következményei, megelőzé-

sük lehetőségei. 

A táplálkozás 

Egészséges táplálkozás 

A testarányok és méretek összehasonlí-

tása a különböző életszakaszokban.  

A divat és a média szerepének tudatosu-

lása a testkép kialakításában. 

A külső megjelenés összetevőinek, je-

lentésének és hatásainak felismerése. 

 

Táplálékpiramis összeállítása.  

Táplálkozási szokások, étrendek elem-

zése, javaslatok megfogalmazása. 

A túlsúlyosság és a kóros soványság 

veszélyeinek bemutatása.  

Adatok elemzése a 10–12 éves fiatalok 

egészségi állapotáról (túlsúly, alultáp-

láltság, tartáshibák, lúdtalp, stb.) az 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Szövegértés – a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés fel-

ismerése; szö-

vegben elszórt, 

explicite meg-

fogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolá-

sa, rendezése; a 

szöveg elemei 



 

 

Az egészséges táplálkozás alapel-

vei. A táplálék mennyisége és 

minősége. Az étkezések száma, 

aránya. 

A légzés 

A keringés 

A kiválasztás 

A táplálkozás, a légzés, a kivá-

lasztás és a keringés legfontosabb 

szervei. Kapcsolatok az anyagcse-

re életjenségei, szervrendszerei 

között. 

Káros szenvedélyek. Az alkohol, 

a dohányzás, kábítószerek hatásai 

az ember szervezetére, személyi-

ségére. 

Érzékszervek 

Az érzékszervek szerepe. A látó 

és hallószerv károsító hatásai. 

megelőzésük módja.  

A férfi és női nemi szervek 

A férfi és a női nemi szervek fel-

építése és működése.  

A nemi szervek egészsége, sze-

mélyi higiéniája. 

Serdülés 

Serdülőkori változások. A két 

nem testi és lelki tulajdonságainak 

különbségei. 

A serdülő személyiségének jel-

lemző vonásai. 

Az önismeret és az önfejlesztés 

eszközei. 

Egyedfejlődés szakaszai – csa-

lád  

A családi és a társas kapcsolatok 

jelentősége. 

Az egyedfejlődés szakaszai. Mé-

hen belüli és méhen kívüli fejlő-

dés.  

A családi és a társas kapcsolatok 

jelentősége. 

Az ember értelmi képességének, 

érzelmi intelligenciájának alapvo-

násai 

Egészség, betegség 

Gyermekbalesetek – elsősegély-

nyújtás 

Fertőzés, betegség, járvány. A 

okok elemzése következtetések levoná-

sa. 

 

A mozgás és a fizikai, szellemi teljesí-

tőképesség összefüggéseinek bizonyítá-

sa példákon. 

 

A táplálkozás, a légzés és a mozgás 

közti kapcsolatok bemutatása konkrét 

példákon. 

 

Egyszerű kísérletek a mozgás, a pulzus, 

illetve a légzésszám közötti kapcsolatra. 

Az adatok rögzítése és értelmezése. 

 

Az érzékszervek védelmét biztosító 

szabályok és szokások megismerése, 

alkalmazása. 

 

Nemi szervek működésének serdülőkori 

változásai, a testalkat és a lelki tulajdon-

ságok összefüggéseinek elemzése. 

 

Férfi és női szerepek megkülönbözteté-

se, fiúk és lányok jellemző tulajdonsá-

gainak összehasonlítása, kapcsolatba 

hozása a nemi szerepekkel. 

A kamaszkori változások jeleinek és 

okainak összegyűjtése. 

 

Az egyes életszakaszok legfontosabb 

jellemzőinek bemutatása.  

 

A kommunikáció jelentőségének bizo-

nyítása különböző szituációkban. 

 

A konfliktusok okainak és következmé-

nyeinek elemzése, a feloldás formáinak 

megismerése. 

 

Az eredményes gyógyulás és az időbeni 

orvoshoz fordulás összefüggéseinek 

belátása. 

A környezet és az ember egészsége kö-

zötti kapcsolat felismerése 

 

Veszélyhelyzetek, kockázatok azonosí-

tása különböző szituációkban. 

 

közötti ok-

okozati, általá-

nos-egyes vagy 

kategória-elem 

viszony magya-

rázata. 

Család, baráti 

kapcsolatok 

ábrázolása az 

irodalomban. 

 

Informatika: 

információkere-

sés, adatgyűjtés 

és-értelmezés. 

 

Vizuális kultú-

ra: az emberi 

test ábrázolása, 

a szép test fo-

galma a külön-

böző korokban. 

 

Technika, élet-

vitel és gyakor-

lat: elsősegély-

nyújtás; beteg-

jogok, egés-

zségügyi ellá-

tás. 



 

 

leggyakoribb fertőző betegségek 

tünetei és megelőzésük módjai. 

Lázcsillapítás és diéta. Orvosi 

ellátással kapcsolatos ismeretek. 

 

Veszélyforrások és megelőzésük 

lehetőségei a háztartásban, közle-

kedésben, sportolás közben. 

 

Elsősegélynyújtás elemi ismere-

tei. 

Környezet és az ember egészsége.  

Szenvedélybetegségek 

Káros szenvedélyek. Az alkohol, 

a dohányzás, kábítószerek hatásai 

az ember szervezetére, személyi-

ségére. 

Az önismeret és az önfejlesztés 

eszközei. Viselkedési normák, 

szabályok jelentősége az ember 

életében 

A viselkedés és a balesetek közötti ok-

sági összefüggések vizsgálata. 

Az ájult beteg ellátása. A sebellátás, 

vérzéscsillapítás gyakorlata. 

 

A személyes felelősség, a család és a 

környezet szerepének bemutatása (iro-

dalmi példák) a függőségek megelőzé-

sében. 

 

A kipróbálás és a függőség összefüggé-

seinek megértése. 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési 

formák 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

 

Helyes és helytelen testtartás. 

Mit jelent a függőség és melyek a tünetei? 

Milyen hatást fejt ki a serdülő szervezetére a cigaretta, az alkohol és a kábí-

tószer? 

Taneszközök 

Tankönyv, munkafüzet 

Applikációs képek 

Csontváz  

Emberi torzó 

Faliképek  

Fogalmak 

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, felszí-

vódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, vér, 

szív, kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, magömlés, 

menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, betegség, fertőzés, 

járvány. 

 

Tematikai 

egy/fejleszt

ési cél 

Kölcsönhatások és energia vizsgálata 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes 

tudás 

Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével kapcsolatban. 

Napenergia, látható fény. Hőmérséklet. Energiaforrások, energiafajták.  

A tematikai 

egység cél-

jai 

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, jellemzése, 

bizonyítása kísérletek elvégzésével. A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozá-

sok során az energia-megmaradás elvének elfogadása. Környezettudatos, ener-

giatakarékos szemléletmód megalapozása. A tanultaknak a hétköznapi életben 

tapasztalható jelenségek, változások során való felismerésére, alkalmazására 

való képesség fejlesztése. 



 

 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 
Kapcs. 

pontok 

A hővezetés 

Hőáramlás, hő-

sugárzás 

Melegítés, hűtés 

Mágnesség 

A mágneses köl-

csönhatás: von-

zás, taszítás. 

Elektrosztatikai 

jelenségek 

Az elektromos 

kölcsönhatás: 

vonzás, taszítás. 

Az elektromos 

energia felhaszná-

lása, szerepe a 

mindennapi élet-

ben. 

Mozgás, moz-

gásállapot-

változás 

Gravitáció 

Energia 

A háztartásban 

használt energia-

hordozók jellem-

zése, felhasználá-

suk. 

Az energiatakaré-

kosság. 

Az élő szerveze-

tek energiája. 

Laboratóriumi kísérletezés, megfigyelés, a tapasztalatok írás-

beli rögzítése, összehasonlítása.  

Példák gyűjtése a melegítés és a hűtés szerepére a hétköznapi 

életben. 

Példák gyűjtése arra vonatkozóan, hogy miért fontos a Nap a 

földi élet szempontjából (fény- és hőforrás). 

 

Állandó mágnesek kölcsönhatásának vizsgálata.  

Mágnesek és nem mágnesezhető anyagok kölcsönhatásának 

vizsgálata.  

A mágneses kölcsönhatások megfigyelése. Vonzás és taszítás 

jelenségének kísérlettel való igazolása. 

 

Fémek és szigetelők elektrosztatikus kölcsönhatásának vizsgá-

lata.  

Testek elektromos állapotának létrehozása dörzsöléssel, elekt-

romos állapotban lévő és semleges testek kölcsönhatásainak 

vizsgálata. 

A villám keletkezésének elemi értelmezése a tapasztalatok 

alapján.  

 

Hely- és helyzetváltoztatás megkülönböztetése, példák keresé-

se, csoportosítása megadott és saját szempontok alapján. 

 

Annak magyarázata, hogy a déli féltekén miért nem esnek le 

az emberek a Földről, pedig „fejjel lefelé állnak”. 

Testek esésének megfigyelése.  

 

Az energiahordozók csoportosítása különböző szempontok 

alapján. 

A mindennapi életből hozott példákon keresztül az energiafaj-

ták és az energiaátalakulások csoportosítása. 

 

Példák a megújuló és a nem megújuló energiaforrások fel-

használására.  

 

Az ember táplálkozása, mozgási szokásai és testsúlya közötti 

kapcsolat felismerése. 

Matema-

tika: táb-

lázat és 

grafikon 

készítés 

és olva-

sás 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

munka- és szervezé-

si formák 

Tanulók megfigyelési és lényeg kiemelési, szóbeli kifejező  képessé-

gének fejlesztése. Páros és csoport munkák. Adatok, kiegészítő isme-

retek gyűjtése az internetről. Önálló, otthoni kísérletek végzése. 

Taneszközök 

Hőterjedés kísérleti vizsgálatához készült tanuló- és tanári kísérleti 

eszközök. Mágnesek, vaspor, üveg és műanyag rudak. Borszeszégő, 

háromláb, laborhőmérő, üvegpoharak.  

Kulcsfogal-

mak/Fogalmak 

Hőmérséklet, mozgás, mozgásállapot-változás, mágnes, vonzás, taszí-

tás, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás, hőszigetelés, gravitációs köl-



 

 

csönhatás, energiagazdálkodás, energiatakarékosság, 

energiamegmaradás.  
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I. Állandóság és változás környezetünkben - Anyag és közeg 9 1

1 

 Élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai, mérhető jellemzői.  1 

 A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, szerepük az élővilág és az 

ember életében (konkrét példák). 

 
1 

 Az anyagok különféle halmazállapotainak és a halmazállapot-

változásainak összefüggése a hőmérséklettel. 

 
1 

 Keverékek és azok szétválasztása.  1 

 Gyors és lassú égés, a tűzoltás alapjai. Teendők tűz esetén.  1 

 A víz tulajdonságai, megjelenési formái, jelentősége a természet-

ben. 

 
1 

 A talaj szerkezete, képződése, szennyeződése és pusztulása. A talaj 

fő alkotóelemei (kőzettörmelék, humusz levegő, víz,). 

 
1 

 A talaj védelme.  1 

 A levegő összetétele, a légnyomásváltozás okai.  1 

Rendszerezés, összefoglalás  1 

Számonkérés  1 

II. Tájékozódás a valóságban és a térképen 1

0 

1

2 

 Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.  1 

 A valós tér átalakítása, alaprajz, térképszerű ábrázolás.  1 

 A térábrázolás különböző formái – útvonalrajz, térképvázlat.  1 

 A térképi ábrázolás jellemzői: égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, 

méretarány, aránymérték. 

 
1 

 Térképfajták: domborzati, közigazgatási, turista-, és kontúrtérkép.  1 

 Hazánk nagytájai, szomszédos országaink.  1 



 

 

 Bolygónk térségei: földrészek és óceánok.  1 

 Helymeghatározás: földrajzi fokhálózat.  2 

 Európa helyzete, határai. Hazánk helye Európában.  1 

Rendszerezés, összefoglalás  1 

Számonkérés  1 

III. A Föld és a Világegyetem 1

1 

1

3 

 A Föld helye a Naprendszerben és a Világegyetemben.  1 

 Égitest, csillag, bolygó, hold. Sarkcsillag, csillagképek.  1 

 A Naprendszer. A Nap jelentősége. A Nap, a Föld és a Hold egy-

máshoz viszonyított helyzete, mérete, távolsága, mozgása, kölcsönhatása. 

 
1 

 Kopernikusz hipotézisének tudománytörténeti jelentősége.  1 

 A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap körüli keringés kö-

vetkezményei. 

 
1 

 Föld gömbhéjas szerkezete.  1 

 Éghajlati övezetek. 

 Időjárás, éghajlat és elemeik: napsugárzás, hőmérséklet, csapadék, 

szél. 

 

1 

 Légköri alapfolyamatok: felmelegedés, lehűlés, szél keletkezése, 

felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, a víz körforgása és halmazálla-

pot-változásai. 

 

1 

 Éghajlat-módosító tényezők: földrajzi szélesség, óceántól való 

távolság, domborzat. 

 
1 

 Magyarország éghajlata: száraz és nedves kontinentális éghajlat.  1 

 Veszélyes időjárási jelenségek: villámlás, szélvihar, hóvihar, hő-

ség. 

 
1 

Rendszerezés, összefoglalás  1 

Számonkérés  1 

IV. Felszíni és felszín alatti vizek 8 1

0 

 Felszín alatti vizek: talajvíz, hévíz, ásványvíz, gyógyvíz jellemzői, 

jelentősége az ember életében, gazdasági életében. 

 
1 

 A belvizek kialakulásának okai és következményei, az ellene való 

védekezés formái. 

 
1 

 Felszíni vizek: hazánk legjelentősebb állóvizei, folyóvizei. A fo-

lyók útja a forrástól a torkolatig. Vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, 

folyók felszínformálása. 

 

1 

 Árvizek kialakulásának oka, az ellene való védekezés formái.  1 

 Állóvizek keletkezése, pusztulása. Legnagyobb tavunk: a Balaton 

(keletkezése, jellemzése). 

 
1 

 A folyók, tavak haszna, jelentősége. Vízszennyezés okai, követ-

kezményei, megelőzésének lehetőségei. Vizek védelme. Víztisztítási eljárá-

sok. 

 

2 

 A Balaton-felvidéki vagy a Fertő-Hanság Nemzeti Park értékei.  1 

Rendszerezés, összefoglalás  1 

Számonkérés  1 

V. Alföldi tájakon 1

0 
6 



 

 

 Hazai alföldjeink keletkezése.  1 

 A Kisalföld és az Alföld tájai, természeti adottságai.  1 

 A Kiskunsági vagy a Hortobágyi Nemzeti Park természeti értékei  1 

 Alföldek hasznosítása, szerepük a lakosság élelmiszerellátásában.   1 

 A növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeripar összefüg-

gései. 

 
1 

Rendszerezés, összefoglalás  1 

VI. Hegyvidékek, dombvidékek 1

1 

1

3 

 Hazai hegységeink keletkezése, a belső erők szerepe a hegység-

képződésben: gyűrődés, vetődés, vulkánosság. 

 
1 

 A külső felszínformáló erők: víz, szél, jég, hőmérsékletingadozás 

hatásai. A lepusztulás – szállítás – lerakódás – feltöltődés kapcsolata. 

 
1 

 Kőzetek vizsgálata. Az andezit, bazalt, mészkő, homok, lösz, bar-

nakőszén, feketekőszén jellegzetes tulajdonságai, felhasználásuk. 

 
1 

 Az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység természeti 

adottságai, tájai. 

 
1 

 Bükki Nemzeti Park természeti értékei.  1 

 Élet a hegyvidékeken: A természeti erőforrások és az általuk nyúj-

tott lehetőségek. Az erdő gazdasági jelentősége, napsütötte déli lejtők – sző-

lőtermesztés – borászat, ásványkincsek és ipari felhasználásuk. 

 

1 

 Az ember gazdasági tevékenységének következményei. A táj arcu-

latának változása. 

 
1 

 A dunántúli domb- és hegyvidék, Nyugat-magyarországi peremvi-

dék természeti adottságai, tájai. 

 
1 

 Élet a dombvidéken. Természeti erőforrások.  1 

 A növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeripar kapcsola-

ta. 

 
1 

 A mezőgazdaság hatása a környezetre: talajpusztulás, környezet-

szennyezés. 

 
1 

Rendszerezés, összefoglalás  1 

Számonkérés  1 

VII. A természet és társadalom kölcsönhatásai 6 6 

 Gazdasági ágazatok: mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás. A gazdaság 

természeti feltételei. 

 
1 

 Településtípusok: tanya, falu, városjellemző képe, társadalmi, gaz-

dasági szerepe. Élet a városban. A gazdasági ágazatok együttműködése. Há-

lózatok szerepe a lakosság ellátásában (víz-, energiaellátó rendszer, közle-

kedési hálózat). 

 

1 

 A háztartás anyag- és energiagazdálkodása. Víz- és energiafel-

használás. Környezetszennyezés és csökkentésének formái. Az anyag- és 

energiatakarékosság lehetőségei. Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

1 

 A lakóhelyi táj természetföldrajzi és gazdasági-társadalmi jellem-

zői. 

 
1 

 Hazánk fővárosa, Budapest: földrajzi helyzete, gazdasági, kulturá-

lis jelentősége. 

 
1 

Rendszerezés, összefoglalás  1 

Számonkérés  1 



 

 

Összes óra 6

5 

7

2 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és kö-

zeg 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető tu-

lajdonságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) és 

mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások megkülönböztetése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, 

bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott 

halmazképző fogalmak alapján. 

A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonsága-

inak meghatározásában, jelenségek felismertetésében. 

Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Milyen közös és milyen eltérő 

tulajdonságai vannak a bennün-

ket körülvevő anyagoknak? 

Miért és mivel lehet a testek 

egyes tulajdonságait megmérni? 

Hogyan készíthetünk keveréke-

ket, és hogyan lehet azokat alko-

tórészeikre szétválasztani? 

Mi történik a cukorral, ha vízbe 

tesszük? 

Mi a hasonlóság és a különbség a 

fa égése és korhadása között? 

Mi kell az égéshez? 

Miért kell szellőztetni? 

Mi a teendő, ha valakinek meg-

gyullad a ruhája? 

Miért nélkülözhetetlen a víz, a 

levegő és a talaj az élőlények 

számára? 

 

Ismeretek: 

Élő és élettelen anyag minőségi 

tulajdonságai, mérhető jellemzői. 

A talaj, a levegő és a víz tulaj-

donságai, szerepük az élővilág és 

az ember életében (konkrét pél-

dák). 

Az anyagok különféle halmazál-

lapotainak és a halmazállapot-

A környezetben előforduló élő és 

élettelen anyagok felismerése, 

csoportosítása megadott szem-

pontok alapján, szempontok ke-

resése. 

 

Mérési eljárások, mérőeszközök 

használata a hőmérséklet, hosz-

szúság, időtartam mérésének 

önálló elvégzése során megadott 

szempontok alapján. A mért ada-

tok rögzítése, értelmezése. 

 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás megfigyelése, példák 

gyűjtése a természetben, a háztar-

tásban, az iparban. 

Hétköznapi és kísérleti tapaszta-

latok összehasonlítása, a közös 

vonások kiemelése.  

Olvadás és oldódás közötti kü-

lönbség felismerése megfigyelés, 

kísérleti tapasztalatok alapján. 

 

Keverékek és oldatok készítése, a 

kapott új anyag megfigyelése, 

megnevezése. 

Keverékek és oldatok szétválasz-

tása többféle módon. 

 

A tűzveszélyes anyagokkal való 

Matematika: A becslés 

és mérés, mennyiségek 

nagyságrendi rendezé-

se, számok, mérések, 

mértékegységek, 

mennyiségek használa-

ta, átváltás. Adatok 

lejegyzése, ábrázolása, 

rendezése, az adatok 

közötti kapcsolatok 

vizsgálata. 



 

 

változásainak összefüggése a 

hőmérséklettel. 

 

Keverékek és azok szétválasztá-

sa. 

 

Gyors és lassú égés, a tűzoltás 

alapjai. Teendők tűz esetén. 

 

A víz tulajdonságai, megjelenési 

formái, jelentősége a természet-

ben. 

 

A talaj szerkezete, képződése, 

szennyeződése és pusztulása.  

A talaj fő alkotóelemei (kőzet-

törmelék, humusz levegő, víz,).  

A talaj védelme. 

 

A levegő összetétele, a légnyo-

másváltozás okai. 

bánásmód és a tűz esetén szüksé-

ges teendők. elsajátítása, gyakor-

lása. 

 

A víz fagyáskor történő térfogat-

növekedésének bizonyítása, kö-

vetkezményei a környezetben 

(példák gyűjtése, pl. kőzetek ap-

rózódása, vízvezetékek szétfa-

gyása). 

 

A talaj fizikai tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

A talaj tápanyagtartalma és a 

növénytermesztés közötti kapcso-

lat felismerése. 

 

A talajszennyeződés okai és kö-

vetkezményei. Személyes cselek-

vés gyakorlatának és lehetőségei-

nek megfogalmazása. 

 

A levegő egyes tulajdonságainak 

kísérletekkel való igazolása (ösz-

szenyomható, a benne található 

egyik összetevő, az oxigén táplál-

ja az égést, van tömege). A lég-

nyomás elemi szintű értelmezése. 

 

A légnyomás változásának értel-

mezése konkrét példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, kőzettörme-

lék, humusz, talajnedvesség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás a valóságban és a térképen 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és föld-

gömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. Át-

fogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről. 

A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a térké-

pi ábrázolásmód korlátainak belátása. 

A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, fel-

használása az információszerzés folyamatában. 

Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolva-

sás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan készül a térkép? 

Miért van szükség térképre? 

Hogyan segíti a térkép jelrend-

szere ismeretlen tájak megisme-

rését? 

Iránytű használata. 

Tájékozódás térképvázlattal. 

Útvonaltervezés térképen.  

Távolság mérése. 

Település- és turistatérképek 

használata. 

 

Ismeretek: 

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.  

 

A valós tér átalakítása, alaprajz, 

térképszerű ábrázolás. 

 

A térábrázolás különböző formái 

– útvonalrajz, térképvázlat.  

 

A térképi ábrázolás jellemzői: 

égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, 

méretarány, aránymérték. 

 

Térképfajták: domborzati, köz-

igazgatási, turista-, és kontúrtér-

kép. 

 

Hazánk nagytájai, szomszédos 

országaink. 

 

Bolygónk térségei: földrészek és 

óceánok.  

 

Helymeghatározás: földrajzi fok-

hálózat. 

 

Európa helyzete, határai. Hazánk 

helye Európában. 

Irány meghatározása a valós tér-

ben. Az iránytű működésének 

mágneses kölcsönhatásként való 

értelmezése. 

 

A térkép és a valóság közötti 

viszony megértése. Eligazodás 

terepen térképvázlattal. 

 

A térábrázolás különböző formá-

inak összehasonlítása. Térkép-

vázlat készítése a lakóhely rész-

letéről. 

 

Felszínformák – alföld, dombság, 

hegység, völgy, medence – ábrá-

zolásának felismerése a térképen. 

A térkép jelrendszerének értel-

mezése. Különböző jelrendszerű 

térképek elemzése, információ 

gyűjtése. 

Irány és távolság meghatározása 

(digitális és nyomtatott) térké-

pen. 

 

Méretarány és az ábrázolás rész-

letessége közötti összefüggés 

megértése. 

 

A különböző térképek ábrázolási 

és tartalmi különbségeinek meg-

állapítása. 

 

Tájékozódás hazánk domborzati 

és közigazgatási térképén.  

 

Tájékozódás a földgömbön és a 

térképen. Földrészek, óceánok 

felismerése különböző méretará-

nyú és ábrázolásmódú térképe-

ken. 

 

A nevezetes szélességi körök 

felismerése a térképen. 

Földrajzi helymeghatározás kü-

lönböző tartalmú térképeken. 

 

Európa és Magyarország tényle-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: földrajzi felfedezé-

sek. 

 

Matematika: Térbeli 

mérési adatok felhasz-

nálása számításokban. 

Becslés. Nagyítás, ki-

csinyítés. Mérés, mér-

tékegységek használata. 

Koordináta-rendszer, 

aránypár. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés - a 

speciális jelrendszerek 

(pl. térkép) magyaráza-

ta, explicite megfogal-

mazott információk 

azonosítása, összekap-

csolása, rendezése. A 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése. 

 

Informatika: keresés az 

interneten, alkalmazá-

sok használata. 



 

 

ges és viszonylagos földrajzi 

fekvésének megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi 

jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi 

fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai 

ismeretek 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunán-

túli-domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék. 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 

Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, észa-

ki-sarkkör, kezdő hosszúsági kör. 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, 

Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld és a Világegyetem 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás, hő-

mérséklet, csapadék, szél. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával 

a Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt 

helyéről.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a 

közöttük levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek 

– a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati öve-

zetek kialakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti 

oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények felismerése, 

alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezésekor. 

Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása 

éghajlati diagramok, tematikus térképek révén. 

A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felisme-

rése, a személyes felelősség tudatosítása. 

A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: Hogyan állapít-

ható meg éjszaka iránytű nélkül 

az északi irány? 

Miért látjuk másnak a csillagos 

égboltot a különböző évszakok-

ban? 

Miért van a sarkvidékeken hideg, 

a trópusokon meleg? 

Hogyan készül az időjárás-

jelentés? 

Miért váltakoznak az évszakok 

és a napszakok? 

Miért hosszabbak a nappalok 

nyáron, mint télen?  

A Föld, a Nap és a Világegyetem 

közötti hierarchikus kapcsolat 

ábrázolása.  

 

A csillag és a bolygók közötti 

különbség felismerése. 

A sarkcsillag és egy-két csillag-

kép felismerése az égbolton. 

Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap 

csillag. 

 

A holdfogyatkozás és a Hold 

fényváltozásainak értelmezése 

modell vagy más szemléltetés 

alapján. 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. 

Összehasonlítás, azono-

sítás, megkülönbözte-

tés; különbségek, azo-

nosságok megállapítá-

sa. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 



 

 

Hogyan keletkezik a szél és a 

csapadék? 

Hogyan védhetjük magunkat 

villámláskor, hóviharban, hőség-

ben, szélviharban? 

 

Ismeretek: 

A Föld helye a Naprendszerben 

és a Világegyetemben. 

 

Égitest, csillag, bolygó, hold. 

Sarkcsillag, csillagképek.  

 

A Naprendszer. A Nap jelentő-

sége. A Nap, a Föld és a Hold 

egymáshoz viszonyított helyzete, 

mérete, távolsága, mozgása, köl-

csönhatása. 

 

Kopernikusz hipotézisének tu-

dománytörténeti jelentősége. 

 

A Föld alakja. A tengelykörüli 

forgás és a Nap körüli keringés 

következményei. 

 

Föld gömbhéjas szerkezete. 

Éghajlati övezetek. 

 

Időjárás, éghajlat és elemeik: 

napsugárzás, hőmérséklet, csa-

padék, szél. 

 

Légköri alapfolyamatok: felme-

legedés, lehűlés, szél keletkezé-

se, felhő- és csapadékképződés, 

csapadékfajták, a víz körforgása 

és halmazállapot-változásai. 

 

Éghajlat-módosító tényezők: 

földrajzi szélesség, óceántól való 

távolság, domborzat. 

 

Magyarország éghajlata: száraz 

és nedves kontinentális éghajlat. 

 

Veszélyes időjárási jelenségek: 

villámlás, szélvihar, hóvihar, 

hőség. 

 

A napközpontú világkép egysze-

rű modellezése.  

 

A Föld mozgásai és a napi, évi 

időszámítás összefüggéseinek 

megértése. 

 

Az éghajlati övezetek összeha-

sonlítása. 

 

Az évszakok váltakozásának 

magyarázata. 

 

Nap és a Föld helyzetének mo-

dellezése a különböző napszak-

okban és évszakokban. 

 

A Föld gömbalakja, a napsuga-

rak hajlásszöge és az éghajlati 

övezetek közötti összefüggés 

felismerése. 

 

Időjárás-jelentés értelmezése, a 

várható időjárás megfogalmazása 

piktogram alapján. 

 

A csapadék és a szél keletkezé-

sének leírása ábra vagy modell-

kísérlet alapján. 

 

A fizikai jelenségek (nyomásvál-

tozás, hőmérsékletváltozás, hal-

mazállapot változások) bemuta-

tása a csapadék és a szél keletke-

zésében.  

 

Az időjárási elemek észlelése, 

mérése. A mért adatok rögzítése, 

ábrázolása. 

Napi középhőmérséklet, napi és 

évi közepes hőingadozás számí-

tása. 

 

Időjárás és a gazdasági élet kö-

zötti kapcsolat bizonyítása konk-

rét példák alapján. 

Éghajlat-módosító tényezők fel-

ismerése a példákban. 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemei közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-

zata. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés az interne-

ten. 



 

 

 

Éghajlat jellemzési algoritmusá-

nak megismerése és használata. 

Éghajlati diagramok és éghajlati 

térképek információtartalmának 

leolvasása, az adatok értékelése.  

 

A légkör általános felmelegedé-

sének helyi és globális követ-

kezményeinek felismerése pél-

dákban. 

 

A veszélyes időjárási helyzetek-

ben való helyes viselkedés szabá-

lyainak összegyűjtése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, 

évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és 

évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, csa-

padék, szél 

Topográfiai 

ismeretek 

Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, Sza-

turnusz, Uránusz, Hold. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Felszíni és felszín alatti vizek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. Állóvi-

zek, folyóvizek. Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk fel-

színi és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti azo-

nosság és a hazaszeretet erősítése. 

A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a belő-

lük adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére való 

törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi szin-

ten. 

A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 

A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti tér-

képolvasás fejlesztése. 

Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai térképolva-

sás elemi lépései során. 

A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke kö-

zötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az időfoga-

lom fejlesztése. 

Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékei-

nek megismerése és a környezeti problémák iránt. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hol található hazánkban gyógy-

fürdő?  

Helyi környezeti problémák fel-

ismerése. Információgyűjtés ta-

nári irányítással a lakóhely (kör-

nyéke) vizeinek minőségéről. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 



 

 

Melyek a vízszennyezés forrásai 

lakóhelyeden (környékén)? Mi-

lyen jelek utalnak a víz szennye-

ződésére? 

Milyen károkat okozhatnak az 

árvizek és a belvizek? 

Mi veszélyezteti hazánk ivóvíz-

készletét? 

Melyek az egészséges, jó ivóvíz 

tulajdonságai? 

Hogyan takarékoskodhatunk az 

ivóvízzel otthon és az iskolában? 

 

Ismeretek: 

Felszín alatti vizek: talajvíz, hé-

víz, ásványvíz, gyógyvíz jellem-

zői, jelentősége az ember életé-

ben, gazdasági életében. 

 

A belvizek kialakulásának okai 

és következményei, az ellene 

való védekezés formái. 

 

Felszíni vizek: hazánk legjelen-

tősebb állóvizei, folyóvizei. A 

folyók útja a forrástól a torkola-

tig. Vízgyűjtő terület, vízválasz-

tó, vízjárás, folyók felszínformá-

lása. 

 

Árvizek kialakulásának oka, az 

ellene való védekezés formái. 

 

Állóvizek keletkezése, pusztulá-

sa. Legnagyobb tavunk: a Bala-

ton (keletkezése, jellemzése). 

 

A folyók, tavak haszna, jelentő-

sége. Vízszennyezés okai, követ-

kezményei, megelőzésének lehe-

tőségei. Vizek védelme. 

 

A Balaton-felvidéki vagy a Fer-

tő-Hanság Nemzeti Park értékei. 

 

Víztisztítási eljárások. 

Következtetések levonása. 

 

Felszín alatti vizek összehasonlí-

tása, vizek különböző szempontú 

rendszerezése. 

 

A felszíni és a felszín alatti vizek 

kapcsolatának igazolása példák-

kal. 

 

Az időjárás, a felszínforma és a 

belvízveszély közötti kapcsolat 

bizonyítása. 

 

A legjelentősebb hazai álló-és 

folyóvizek, a főfolyó, a mellék-

folyó és a torkolat felismerése a 

térképen.  

 

A felszín lejtése, a folyó vízho-

zama, munkavégző képessége és 

a felszínformálás közötti össze-

függés magyarázata. 

 

Az éghajlat és a folyók vízjárása 

közötti összefüggés magyarázata. 

 

Egy választott nemzeti park vizes 

élőhelyének, természeti értékei-

nek bemutatása önálló ismeret-

szerzés, információfeldolgozás 

alapján. 

 

Példák gyűjtése arról, hogy a víz 

mint természeti erőforrás hogyan 

hat  a társadalmi, gazdasági fo-

lyamatokra.  

Személyes és közösségi cselek-

vési lehetőségek összegyűjtése 

az emberi tevékenység által oko-

zott környezetkárosító folyama-

tok káros hatásainak csökkenté-

sére. 

 

Különböző vizek (pl. csapvíz, 

ásványvíz, desztillált víz) fizikai-

kémiai tulajdonságainak össze-

hasonlítása.  

 

felismerése; a szöveg-

ben elszórt, explicite 

megfogalmazott infor-

mációk azonosítása, 

összekapcsolása, rende-

zése: a szöveg elemei 

közötti ok-okozati vi-

szony magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek fel-

használásával; hétköz-

napi kifejezés alkalmi 

jelentésének felismeré-

se. 

A táj, a természeti je-

lenségek ábrázolásának 

szerepe. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: folyami kultúrák. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízfelhasz-

nálás, víztisztítás, víz-

takarékosság. 



 

 

Ipari víztisztítás megfigyelése 

helyi víztisztító üzemben, vagy 

filmen.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásványvíz, 

folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, víz-

járás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.  

Topográfiai isme-

retek 

Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, Sziget-

köz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alföldi tájakon 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, 

táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet 

– szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának algo-

ritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értel-

mezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környeze-

ti állapotáról. 

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a 

hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, 

időléptékének érzékeltetése. 

A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 

A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó 

problémák felismertetése, megoldási módok keresése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan alakultak ki hazánk al-

földjei az egykori tenger helyén? 

Mi a futóhomok? 

Hogyan lesz a búzából kenyér? 

Melyik hungarikum köthető az 

Alföldhöz? 

Gyógyítanak-e a gyógynövé-

nyek? 

 

Ismeretek: 

Hazai alföldjeink keletkezése. 

 

A Kisalföld és az Alföld tájai, 

természeti adottságai. 

 

 

A Kiskunsági vagy a Hortobágyi 

Nemzeti Park természeti értékei. 

 

A Kisalföld, a Kiskunság és a 

Nagykunság természeti adottsá-

gainak összehasonlítása.  

 

A tájjellemzés algoritmusának 

megismerése, gyakorlása a meg-

ismert tájak bemutatása során. 

 

Információk leolvasása különbö-

ző diagramokról, tematikus tér-

képekről.  

 

A megismert életközösségek 

ökológiai szemléletű jellemzése.  

A növényi szervek környezeti 

tényezőkhöz való alkalmazkodá-

sának bemutatása konkrét példá-

kon.  

A környezet – szervezet – élet-

mód összefüggéseinek bemutatá-

sa konkrét példákon 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése. Szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemi közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-

zata. 

Alföld megjelenítése 

irodalmi alkotásokban. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 



 

 

Alföldek hasznosítása, szerepük 

a lakosság élelmiszerellátásában. 

Termesztett növényei: búza, ku-

korica, napraforgó; jellegzetes 

szerveik, termesztésük, felhasz-

nálásuk. 

 

A növénytermesztés, állatte-

nyésztés és az élelmiszeripar 

összefüggései. 

A megismerési algoritmusok 

használata az élőlények jellemzé-

se során. 

Állatok különböző szempontú 

csoportosítása. 

Táplálékláncok készítése a meg-

ismert növényekből és állatok-

ból. 

 

Egy választott nemzeti park ter-

mészeti értékeinek, vagy ősi ma-

gyar háziállatok bemutatása önál-

ló kutatómunka alapján. 

 

A természeti és a kultúrtáj össze-

hasonlítása. A gazdasági tevé-

kenység életközösségre gyako-

rolt hatásának bemutatása példá-

kon.  

eszközök és algoritmu-

sok ismerete. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megállapí-

tása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a honfoglaló ma-

gyarok háziállatai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás,  

Topográfiai is-

meretek 

Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, 

Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hegyvidékek, dombvidékek 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy, 

medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és ásvány-

kincsek (barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz), környezetszennye-

zés, talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő típusaik, egynyári, 

kétnyári, évelő növény. Természeti erőforrások – társadalmi, gazdasági 

folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok, éghajlati térképek ér-

telmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők 

egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való szerepé-

nek megismerésével. 

A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok össze-

függéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai térképol-

vasás megalapozása. 

A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek 

bemutatásával. 

A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az infor-

mációgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, adatso-

rok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás készsége-

inek fejlesztésével. 

A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során vég-

zett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az emberi 



 

 

tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek megis-

merése, a személyes felelősségérzet erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan keletkeztek a hegységek? 

Hogyan működnek a vulkánok? 

Mi az oka annak, hogy a Bükk-

ben csak a hegy lábánál találunk 

forrásokat? 

A biodízel mint energiaforrás. 

Használatának előnyei és hátrá-

nyai. 

Mire használják a bazaltot és a 

mészkövet?  

 

Ismeretek: 

Hazai hegységeink keletkezése, a 

belső erők szerepe a hegységkép-

ződésben: gyűrődés, vetődés, 

vulkánosság.  

 

A külső felszínformáló erők: víz, 

szél, jég, hőmérsékletingadozás 

hatásai. A lepusztulás – szállítás 

– lerakódás – feltöltődés kapcso-

lata. 

 

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, 

bazalt, mészkő, homok, lösz, 

barnakőszén, feketekőszén jel-

legzetes tulajdonságai, felhaszná-

lásuk. 

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység termé-

szeti adottságai, tájai. 

 

Bükki Nemzeti Park természeti 

értékei. 

 

Élet a hegyvidékeken: A termé-

szeti erőforrások és az általuk 

nyújtott lehetőségek. Az erdő 

gazdasági jelentősége, napsütötte 

déli lejtők – szőlőtermesztés – 

borászat, ásványkincsek és ipari 

felhasználásuk. 

A gyűrődés, vetődés, vulkáni 

működés megfigyelése egyszerű 

modellkísérletekben.  

 

Példák a különböző hegységkép-

ződési folyamatok eredménye-

ként létrejött formakincs kapcso-

latára. 

 

Aprózódás és mállás, külső és 

belső erők összehasonlítása.  

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet 

egyszerűen vizsgálható tulajdon-

ságainak megállapítása, összeha-

sonlításuk, csoportosításuk.  

Példák a kőzetek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti összefüg-

gésekre.  

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység meg-

adott szempontok szerinti össze-

hasonlítása. 

 

Önálló ismeretszerzés, informá-

ció feldolgozás a nemzeti park 

bemutatása során. 

 

Az alföldek és a hegyvidékek 

éghajlatának összehasonlítása, a 

különbségek okainak bemutatása 

az éghajlati diagramok, tematikus 

térképek elemzésével. 

 

A mészkő- és vulkanikus hegy-

ségek vízrajza közti különbségek 

indoklása. 

 

A természetes növénytakaró öve-

zetes változásának magyarázata. 

 

Természeti erőforrások és a tár-

sadalmi-gazdasági kapcsolatok 

bemutatása konkrét példák alap-

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés – a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemi közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-

zata. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok ismerete. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása. 



 

 

 

Az ember gazdasági tevékenysé-

gének következményei. A táj 

arculatának változása. 

 

A dunántúli domb- és hegyvidék, 

Nyugat-magyarországi peremvi-

dék természeti adottságai, tájai. 

 

Élet a dombvidéken. Természeti 

erőforrások. 

 

 

A növénytermesztés, állatte-

nyésztés és az élelmiszeripar 

kapcsolata. 

 

A mezőgazdaság hatása a kör-

nyezetre: talajpusztulás, környe-

zetszennyezés. 

ján. 

 

Az emberi tevékenység kárt oko-

zó hatásainak bizonyítása konkrét 

példákon keresztül. 

 

Az ország nyugati tájai éghajlatá-

nak összehasonlítása az Alfölddel 

éghajlati térképek, diagramok 

felhasználásával. Az eltérés in-

doklása. 

 

A víz felszínformáló szerepének 

bemutatása a dombvidék felszí-

nének formálásában. 

Példák az ásványkincsek és az 

ipar összefüggéseire. 

 

Egy adott tájon termeszthető nö-

vények bemutatása a növény kör-

nyezeti igényei, valamint a talaj 

és az éghajlati adottságok alap-

ján.  

 

A mezőgazdasági környezet-

szennyezés formáinak és hatásai-

nak bemutatása konkrét példá-

kon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, 

kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, 

belső erő, külső erő, bauxit, lignit.  

Topográfiai is-

meretek 

Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-

középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, Du-

nazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Agg-

teleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tol-

nai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A természet és társadalom kölcsönhatásai 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, környezetszennyezés, ener-

giahordozó, életközösség, természeti erőforrások és a társadalmi gazda-

sági folyamatok összefüggése, tájjellemzés és az élőlények bemutatásá-

nak algoritmusa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások 

társadalmi-gazdasági felhasználása során bekövetkezett változások 

vizsgálatával, a globális problémák helyi vetületeinek felismerésével. 

Aktív állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak 

és következményeinek felismerésén alapuló, a környezet védelméért 

való aktív együttműködésre való késztetéssel.  



 

 

A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj 

természeti és gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.  

Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel kap-

csolatos felelősségének megértése a természetes és mesterséges életkö-

zösség különbségeinek megismerésével, a városi környezetben élő álla-

toknak az emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.  

Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási szo-

kások megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Lakóhelyed mely értékeire vagy 

büszke? Min szeretnél változtat-

ni? 

Milyen előnyöket, milyen hátrá-

nyokat nyújt a városi élőhely az 

állatok számára? 

A szelektív hulladékgyűjtés sza-

bályai.  

Energia- és víztakarékosság 

formái a háztartásban. 

Internetes menetrend használata 

utazás tervezéséhez. 

 

Ismeretek: 

Gazdasági ágazatok: mezőgaz-

daság, ipar, szolgáltatás. A gaz-

daság természeti feltételei.  

 

Településtípusok: tanya, falu, 

városjellemző képe, társadalmi, 

gazdasági szerepe. Élet a város-

ban. A gazdasági ágazatok 

együttműködése. Hálózatok sze-

repe a lakosság ellátásában (víz-, 

energiaellátó rendszer, közleke-

dési hálózat). 

 

 

A háztartás anyag- és energia-

gazdálkodása. Víz- és energia-

felhasználás. Környezetszennye-

zés és csökkentésének formái. 

Az anyag- és energiatakarékos-

ság lehetőségei. Szelektív hulla-

dékgyűjtés. 

 

Különböző termékek csoportosí-

tása aszerint, hogy a gazdaság 

mely ágazata állította elő. 

 

A gazdasági ágazatok közötti 

összefüggések bemutatása konk-

rét példákon keresztül. 

 

A települések eltérő társadalmi, 

gazdasági szerepének bemutatá-

sa konkrét példákon. 

A falu és a város által nyújtott 

szolgáltatások összehasonlítása. 

 

A vasút- és közúthálózat szerke-

zetének vizsgálata: Előnyök és 

hátrányok bemutatása. 

 

A városi élőhely nyújtotta elő-

nyök és hátrányok elemzése az 

állatok alkalmazkodásának vizs-

gálata során. 

 

Példák gyűjtése betegségeket 

terjesztő városi fajokra (például 

parlagi galamb, vándorpatkány, 

róka) és az ezekkel kapcsolatos 

problémákra. A megoldási mó-

dok közös értékelése. 

 

A fenntarthatóságot segítő élet-

vitel legfontosabb elemeinek 

bemutatása. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés sza-

bályainak megismerése és gya-

korolása az iskolában. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: nyersanyag, 

termék; közlekedés; 

energia- és vízellátás, 

takarékosság. 



 

 

 

A lakóhelyi táj természetföldraj-

zi és gazdasági-társadalmi jel-

lemzői. 

 

Hazánk fővárosa, Budapest: 

földrajzi helyzete, gazdasági, 

kulturális jelentősége. 

 

A társadalmi-gazdasági és kör-

nyezeti folyamatok kapcsolatá-

nak feltárása a lakóhely környe-

zetében. 

 

Az emberi tevékenységek által 

okozott környezetkárosító fo-

lyamatok felismerése a lakóhe-

lyen és környékén. 

 

A főváros látnivalóinak bemuta-

tása önálló ismeretszerzéssel és 

feldolgozással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, nyers-

anyag, késztermék. 
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A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismer-

ni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából  

Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. 

Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges 

életvitel szokásrendszere. 

Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete 

irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Le-

gyen embertársaival empatikus és segítőkész. 

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 

Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-

társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen 

képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. 

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és 

ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. 

Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működé-

se közötti összefüggéseket. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térké-

pek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. 

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társa-

dalmi értékek védelmére. 

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti ha-

tásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önma-

ga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. 

csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket 

levonni. 

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segít-

ségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfel-

dolgozási módszerei.  

 



 

 

Fizika 



 

 

A természettudományos tárgyak tanítása során olyan készségeket és képességeket kell a 

tanulókkal elsajátíttatni, hogy ismereteik és a módszerek sokaságának felhasználásával 

magyarázatot és előrejelzést tehessenek a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli 

természeti világ közt lezajló kölcsönhatásokban. Ezeknek az ismereteknek, tudásnak az 

emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazására, vagyis a műszaki 

kompetencia kialakítására kell figyelni az oktatás teljes folyamatában. E kompetencia 

magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel 

kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet 

működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a 

tudomány által feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a diákokkal. 

A törvényszerűségek harmóniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát 

megcsodáltatva bemutatja, hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és 

javainak az ember szolgálatába állítását. Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a 

fiatalokat, amelyekkel egész életpályájukon hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti 

környezet összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez és ahhoz, hogy a körülöttünk 

levő természetnek minél kevésbé okozzunk sérülést.  

Nem kevésbé fontos, hogy elhelyezzük az embert kozmikus környezetünkben. A 

természettudomány és a fizika ismerete segítséget nyújt az ember világban elfoglalt helyének 

megértéséhez, a világ jelenségeinek a természettudományos módszerrel történő rendszerbe 

foglalásához. A természet törvényeinek az embert szolgáló sikeres alkalmazása gazdasági 

előnyöket jelent, de ezen túl szellemi, esztétikai örömöt és harmóniát is kínál.  

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerik az alapvető fizikai jelenségeket és az 

azokat értelmező modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk 

vezető megismerési módszereket. A fizika tanítása során azt is be kell mutatnunk, hogy a 

felfedezések, és az azok révén megfogalmazott fizikai törvények nemcsak egy-egy 

kiemelkedő szellemóriás munkáját, hanem sok tudós századokat átfogó munkájának 

koherens, egymásra épülő tudásszövetét jelenítik meg. A törvények folyamatosan bővültek, és 

a modern tudományos módszer kialakulása óta nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Az 

egyre nagyobb teljesítőképességű modellekből számos alapvető, letisztult törvény nőtt ki, 

amelyet a tanulmányok egymást követő szakaszai a tanulók kognitív képességeinek megfelelő 

gondolati és formai szinten mutatnak be, azzal a célkitűzéssel, hogy a szakirányú felsőfokú 

képzés során eljussanak a választott terület tudományos kutatásának frontvonalába. 

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű 

megfigyelésének módszerével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények 

számszerű megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai 

alakú megfogalmazásával. Ez utóbbi nélkülözhetetlen vonása a fizika tanításának, hiszen e 

tudomány fél évezred óta tartó „diadalmenetének” ez a titka.  

Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt 

törvényeket a természetben újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják 

igazolásuk vagy cáfolatuk módját. A tanulók ismerkedjenek meg a tudományos tényeken 

alapuló érveléssel, amelynek része a megismert természeti törvények egy-egy 

tudománytörténeti fordulóponton feltárt érvényességi korlátainak megvilágítása. A fizikában 

használatos modellek alkotásában és fejlesztésében való részvételről kapjanak vonzó 

élményeket, és ismerkedjenek meg a fizika módszerének a fizikán túlmutató jelentőségével is. 

A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi mellett az 

egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában 

sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése. 

A gazdasági élet folyamatos fejlődése érdekében létfontosságú a fizika tantárgy korszerű 



 

 

és további érdeklődést kiváltó tanítása. A tantárgy tanításának elő kell segítenie a közvetített 

tudás társadalmi hasznosságának megértését és technikai alkalmazásának jelentőségét. Nem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fizika eszközeinek elsajátítása nagy szellemi 

erőfeszítést, rendszeres munkát igénylő tanulási folyamat. A Nemzeti alaptanterv 

természetismeret kompetenciában megfogalmazott fizikai ismereteket nem lehet egyenlő 

mélységben elsajátíttatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a 

fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz. Az „Alkalmazások” és a „Jelenségek” 

címszavak alatt felsorolt témákról fontos, hogy halljanak a tanulók, de mindent egyenlő 

mélységben, ebben az órakeretben nincs módunk tanítani. 

A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és kulcskompetenciák 

közül különösen az alábbiak fejlesztéshez járul hozzá: 

Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek 

hatékonyságának ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való 

tájékozódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott 

szerepének ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, 

korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre 

gyakorolt hatásának ismerete. 

Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák 

megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a fenntartható 

fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés. 

Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával 

kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, a 

prezentációk alkalmával. 

Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben 

és a problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy alapműveletre és a 

különböző grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik, a magasabb évfolyamokon ez 

fokozatosan bővül a matematika tantárgy keretében tanultaknak megfelelően. 

Digitális kompetencia: az alsóbb évfolyamokon információkeresés a témával kapcsolatban, 

adatok gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, 

felhasználása, grafikonok készítése, a gimnázium magasabb évfolyamain önálló internetes 

témakutatás, szimulációs programok, számítógépes mérőprogramok futtatása, 

adatfeldolgozás, függvényábrázolás. 

Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és 

beépítése; munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult 

ismeretek, saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési 

képesség, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka 

esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

Ahhoz, hogy a fizika tantárgy tananyaga személyesen megérintsen egy fiatalt, a tanárnak 

tanítási módszereit a tanulók, tanulócsoportok igényeihez, életkori sajátosságaihoz, 

képességeik kifejlődéséhez és gondolkodásuk sokféleségéhez kell igazítani. A jól 

megtervezett megismerési folyamat segíti a tanulói érdeklődés felkeltését, a tanulási célok 

elfogadását és a tanulók aktív szerepvállalását is. A fizika tantárgy tanításakor a tanulási 

környezetet úgy kell tehát tervezni, hogy az támogassa a különböző aktív tanulási formákat, 

technikákat a tanulócsoport összetétele, mérete, az iskolákban rendelkezésre álló feltételek 

függvényében. Így lehet reményünk arra, hogy a megfelelő kompetenciák és készségek 

kialakulnak a fiatalokban. A fizika tanítása során a diákoknak személyes lehetősége nyílik 

aktivitására, ami feltétele a fejlesztésnek. Lehetőségük van fakultatív jellegű, kiscsoportos 



 

 

vagy önálló tanulói munkára, projektfeladatra, amelyek otthoni és könyvtári munkával 

dolgozhatnak ki. A kötelező órakereten kívül szervezett szakköri foglalkozásokon segíthetjük 

a tanulók elmélyültebb felkészülését.  

A fiatalok döntő részének 14–18 éves korban még nincs kialakult érdeklődése, egyformán 

nyitottak és befogadók a legkülönbözőbb műveltségi területek iránt. Ez igaz a kimagasló 

értelmi képességekkel rendelkező gyerekekre és az átlagos adottságúakra egyaránt. A fiatal 

személyes érdeke és a társadalom érdeke egyaránt azt kívánja, hogy a specializálódás 

vonatkozásában a döntés későbbre tolódjon. 

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumban biztosítani kell az alapokat a reál irányú későbbi 

továbbtanulásra, még akkor is, ha a képzés központjában a humán vagy az emelt szintű nyelvi 

képzés áll. Társadalmilag kívánatos, hogy a fiatalok jelentős része a reál alapozást kívánó 

életpályákon (kutató, mérnök, orvos, üzemmérnök, technikus, valamint felsőfokú szakképzés 

kínálta műszaki szakmák) találja meg helyét a társadalomban. Az ilyen diákok számára a 

rendelkezésre álló órakeretben kell olyan fizikaoktatást nyújtani (megfelelő matematikai 

leírással), ami biztos alapot ad ahhoz, hogy reál irányú hivatás választása esetén 

eredményesen folytassák tanulmányaikat. Sajnálatosan a matematika választható óraszáma 

nem támogatja a fizikaoktatás matematikai hátterének megalapozását. 

A hagyományos fakultációs órakeret felhasználásával, és az ehhez kapcsolódó tanulói 

többletmunkával elérhető, hogy az általános középiskolai oktatási programot elvégző fiatal 

megállja a helyét az egyetemek által elvárt, szakirányú felkészültséget tanúsító érettségi 

vizsgán és az egyetemi életben. 

A fizika tantárgy hagyományos tematikus felépítésű kerettanterve hangsúlyozottan kísérleti 

alapozású, kiemelt hangsúlyt kap benne a gyakorlati alkalmazás, valamint a továbbtanulást 

megalapozó feladat- és problémamegoldás. A kognitív kompetencia-fejlesztésben elegendő 

súlyt kap a természettudományokra jellemző rendszerező, elemző gondolkodás fejlesztése is.  

 

7–8. évfolyam 

A 7–8. évfolyamon a természettudományos oktatás, ezen belül a fizika tantárgy célja a 

gyermekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság, tudásvágy megerősítése, a korábbi évek 

környezetismeret és természetismeret tantárgyak tanulása során szerzett tudás továbbépítése, a 

természettudományos kompetencia fejlesztése a NAT Ember és Természet műveltségterülete 

előírásainak megfelelően. 

A tanterv összeállításának fő szempontjai: 

 az ismeretek megalapozása; 

 a fogalmak elmélyítése kísérleti tapasztalatokkal; 

 megfelelő időkeret biztosítása tanulói kísérletek, mérések elvégzésére; 

 az általános iskolai alap-kerettantervhez képest néhány további fogalom bevezetése, 

amelyek a későbbi évfolyamok munkáját alapozzák meg; 

 a témakörök nem teljes igényű feldolgozása, feltételezve, hogy a felsőbb (9–12.) 

évfolyamokon lehetőség lesz a magasabb szintű újratárgyalásra. 

Ezeket a célkitűzéseket akkor lehet ideálisan megvalósítani, ha a rendelkezésre álló 

óraszám a 8. évfolyamon is heti 2 óra. Iskolánkban, a 8. osztályban heti 1,5 órát t tudunk 

biztosítani, a fizika témaköröket kiegészítjük a „Természettudományos vizsgálati módszerek” 

néhány témakörével. A gyakorlatok célja, hogy a vizsgált problémákon keresztül fejlesszék a 

természettudományos gondolkodást és kiemelten az ahhoz kapcsolódó készségeket. Egyúttal 

arra is lehetőséget kínálnak, hogy a pedagógus a kísérletek, vizsgálatok révén napi 

tapasztalatokhoz, a tanuló életét közvetlenül is érintő jelenségekhez kapcsolja a 

természettudományos tantárgyak ismereteit. Az elsődleges cél azoknak a tevékenységeknek a 



 

 

gyakorlása, amelyek minden tanulót képessé tesznek a megismerési formák elsajátítására és 

növekvő önállóságú alkalmazására. Nagyon fontos, hogy a tanulók az életkori 

sajátosságaiknak megfelelő szinten, de lehetőleg minden életkorban minél sokszínűbben 

(mozgásos, hangi, képi csatornákon, egyénileg és csoportosan, de mindenképpen aktívan 

közreműködve) szerezzenek élményeket és tapasztalatot a legalapvetőbb jelenségekről. Csak 

a megfelelő mennyiségű, igazi tapasztaláson alapuló ismeret összegyűjtése után alkossák 

meg az ezek mélyebb feldolgozásához szükséges fogalomrendszert. Konkrét 

megfigyelésekkel, kísérletekkel a maguk szellemi fejlődési szintjén önmaguk fedezzék fel, 

hogy a világnak alapvető törvényszerűségei és szabályai vannak. Az így megszerzett 

ismeretek nyújtanak kellő alapot ahhoz, hogy azokból általánosítható fogalmakat alkossanak, 

s azokkal a későbbiekben magasabb szintű gondolati műveleteket végezzenek. A tudás 

megalapozásának az elsajátított ismeretek mennyisége mellett fontos kérdése a fogalmi 

szintek minősége. A fogalomalkotás, az elvonatkoztatás, az összefüggések felismerése és 

működtetése csak akkor lehet sikeres, ha valódi tartalommal bíró fogalmakra épülnek. Ennek 

érdekében a tanulóknak biztosítani kell a minél személyesebb tapasztalásra, a gyakorlatra, 

kísérletekre épülő közvetlen ismeretszerzést.  

Amikor valóban új probléma megoldására kényszerül, a felnőttek többsége is azokhoz a 

mélyen gyökerező megismerési formákhoz nyúl, amelyeket már több-kevesebb sikerrel 

gyermekkorában is gyakorolt, azokat a gondolkodási műveleteket próbálja végig, amelyeket 

az iskolában készségszinten elsajátított. A természetről szerzendő ismeretek megalapozásakor 

ezeket a megismerési lépcsőfokokat kell kiépíteni. Ezt pedig a mindennapokban előforduló 

szituációkhoz hasonló – ismeretlen – problémahelyzetekben, és elsősorban a 

természettudományos oktatás során lehet elérni. Természetesen vannak olyan alapvető 

ismeretek és tények, amelyeket mindenkinek tudnia kell. Fontos, hogy ezeket hatékonyan, és 

az eddigieknél nagyobb mélységben sajátítsák el a tanulók, vagyis az ismereteiket valóban 

„birtokolják”, a gyakorlatban is tudják használni. Az általános iskolai fizika olyan alapozó 

jellegű tantárgy, amely csak a legfontosabb tudományos fogalmakkal foglalkozik. Azok 

folyamatos fejlesztésével, „érlelésével”, de főként a megismerési tevékenység gyakorlatával 

készíti fel a tanulókat arra, hogy a középiskolában a természettudományos tárgyak magasabb 

szintű megismeréséhez hozzákezdjenek. 

Egyforma hangsúlyt kell kapniuk a természettudomány alappilléreinek, melyek:  

 az ismeretanyag (elvek, tények, törvények, elméletek);  

 a tudományos megismerés folyamata (az a módszer, ahogyan feltárjuk a természet 

titkait); 

 az ismeretek, a mindennapi élet és a társadalmi gyakorlat kapcsolata (az egészség- és 

környezetvédelem, a technika és a társadalom kapcsolatrendszere) és  

 az a gondolkodási és viselkedési szokásrendszer, amely felelősségteljes, etikus 

magatartást, kreatív és kritikus gondolkodást biztosít.  

A spirálisan felépülő tartalomnak minden szinten meg kell felelnie a korosztály 

érdeklődésének, személyes világának. A tananyag feldolgozása így a tanulók érdeklődésére 

épül, a témák kifejtése egyre átfogóbb és szélesebb világképet nyújt. 

Az ismeretek időben tartós, akár ismeretlen helyzetekben is eredményre vezető 

előhívhatósága nagymértékben függ azok beágyazódásának minőségétől és 

kapcsolatrendszerének gazdagságától. Nem elég a tanulókkal a tananyag belső logikáját 

megismertetni, el is kell fogadtatni azt, amihez elengedhetetlen, hogy a felmerülő példák és 

problémák számukra érdekesek, az életükhöz kapcsolódók legyenek. A tanuló tehát nem 

csupán befogadó, hanem aktivitásával vissza is hat a tanulás folyamatára. Külön motivációs 

lehetőséget jelent, ha az adott tantárgy keretein belül – természetesen némi tanári irányítással 

– a tanulók maguk vethetnek fel és oldhatnak meg számukra fontos és izgalmas kérdéseket, 



 

 

problémákat. A legnagyobb öröm, ha a megszerzett ismeretek a tanulók számára is 

nyilvánvaló módon hatékonyan használhatóak. A feldolgozás akkor konzisztens, ha általa a 

jelenségek érthetővé, kiszámíthatóvá, és ezáltal – ami elsősorban a tizenévesek számára 

nagyon fontos lehet – irányíthatóvá, uralhatóvá is válnak. 

A fogalmi háló kiépítésének alapja a tanuló saját fogalmi készlete, amelyet részben 

önállóan, az iskolától függetlenül, részben pedig az iskolában (esetleg más tantárgy tanulása 

során) szerzett. A további ismeretek beépülését ebbe a rendszerbe döntően befolyásolja, hogy 

ez a tudás működőképes és ellentmondás-mentes-e, illetve, hogy a meglévő ismeretek milyen 

hányada alapul a tapasztalati és tanult ismeretek félreértelmezésén, röviden szólva, 

tévképzeten. A fizika tantárgy a köznapi jelentésű fogalmakra építve kezdi el azok közelítését 

a tudományos használathoz. A legfontosabb, hogy a köznapi tapasztalat számszerű 

jellemzésében megragadjuk a mennyiségek (pl. sebesség, energiacsere) pillanatnyi értékeihez 

közelítő folyamatot, a lendület, az erő, a munka, az energia és a feszültség fogalmaiban az 

általánosítható vonásokat. A legnagyobb tanári és tanulói kihívás kategóriáját a 

„kölcsönhatásmentes mozgás” fogalma és társai jelentik. Ezek megszilárdítása a felsőbb 

osztályokban, sőt sokszor a felsőfokú tanulmányokban következhet be. 

Az értő tanulás feltétele az is, hogy az ismeretek belső logikája és az egymáshoz 

kapcsolódó ismeretek közötti összefüggések előtűnjenek. A kép kiépítésekor a tanulóknak 

legalább nagy vonalakban ismerniük kell a kép lényegét, tartalmát, hogy az egyes 

tudáselemeket bele tudják illeszteni. Tudniuk kell, hogy az egyes mozaikdarabkák hogyan 

kapcsolódnak az egészhez, hogyan nyernek értelmet, és mire használhatók. A kép 

összeállításának hatékonyságát és gyorsaságát pedig jelentősen javítja, ha az összefüggések 

frissen élnek, vagyis az új ismeret megszerzése és alkalmazása révén a kapcsolatrendszer 

folytonos és ismételt megerősítést kap. 

A kisgyermek természetes módon és nagy lelkesedéssel kezdi környezete megismerését, 

amit az iskolai oktatásnak nem szabad elrontani. Az érdeklődés megőrzése érdekében a 

tantervben a korábbiaktól eltérően nem a témakörök sorrendjére helyezzük a hangsúlyt, 

hanem azoknak a tapasztalással összeköthető, érdeklődést felkeltő tevékenységeire, a 

kvalitatív kapcsolatoktól a számszerűsíthetőség felé vezető útnak a matematikai ismeretekkel 

való összhangjára. 

Természetesen a fizika jelenségkörének, a fizika módszereinek alkalmazási köre kijelöli a 

nagy témákat, amelyek számára a nagyon csekély órakeretbeli oktatás ökonómiája megszab 

egyfajta belső sorrendet. Mindazonáltal nagy figyelmet kell fordítani mindazokra a 

tapasztalati és fogalmi kezdeményekre, amelyekre a gimnázium magasabb évfolyamain 

kiteljesedő fizikatanítás bemeneti kompetenciaként számít. 

A 7. osztályos teljes órakeret 72 óra (heti 2 óra), míg a 8. osztályos 54 óra (heti 1,5 óra). 

7. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természettudományos vizsgálati módszerek 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Hosszúságmérés, tömegmérés. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési mód-

szerek bemutatása és gyakoroltatása.  

Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására, 

hipotézisalkotásra, kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, mé-

rés végrehajtására, mérési eredmények kezelésére, következtetések le-



 

 

vonására és azok kommunikálására.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek: 

A tanulói kísérleti munka szabá-

lyai. 

Veszélyforrások (hő, vegyi, 

elektromos, fény, hang stb.) az 

iskolai és otthoni tevékenységek 

során. 

Fényképek, ábrák, saját tapaszta-

latok alapján a veszélyek megfo-

galmazása, megbeszélése. 

Csoportmunkában veszélyre fi-

gyelmeztető, helyes magatartásra 

ösztönző poszterek, táblák készí-

tése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: baleset- és 

egészségvédelem. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kommunikáció. 

Ismeretek:  

Megfigyelés. Leírás, összehason-

lítás, csoportosítás. Céltudatos 

megfigyelés. 

A természet megfigyelésének 

fontossága a tudósok természet-

törvényeket feltáró munkájában.  

A megfigyelőképesség ellenőrzé-

se egyszerű feladatokkal.  

Szempontok megfogalmazása 

jelenségek megfigyelésére, a 

megfigyelés végrehajtására és a 

megfigyelésről szóbeli beszámo-

ló. 

Megfigyelések rögzítése, doku-

mentálása. 

Kémia: a kísérletek 

célja, tervezése, rögzí-

tése, tapasztalatok és 

következtetések. 

A tudományos megismerési mód-

szerek 

Problémák, alkalmazások: 

Hogyan kell használni a külön-

böző mérőeszközöket?  

Mire kell figyelni a leolvasásnál? 

Hogyan tervezzük meg a mérési 

folyamatot? 

Hogyan lehet megjeleníteni a 

mérési eredményeket?  

Mire következtethetünk a mérési 

eredményekből? 

Mérőeszközök a mindennapi 

életben. 

Hosszúság, terület, térfogat, tö-

meg, idő, hőmérséklet stb. méré-

se, meghatározása csoportmun-

kában. 

 

Mérési javaslat, tervezés és vég-

rehajtása az iskolában és a tanuló 

otthoni környezetében. 

Hipotézisalkotás és –értékelés a 

mérési eredmények rendszerbe 

szedett ábrázolásával. 

Előzetes elképzelések számbavé-

tele, a mérési eredmények elem-

zése (táblázat, grafikon). 

Földrajz: időzónák a 

Földön. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: az időszámítás 

kezdetei a különböző 

kultúrákban. 

 

Matematika: mérték-

egységek; megoldási 

tervek készítése.  

Ismeretek: 

Mérőeszközök használata.  

A mért mennyiségek mértékegy-

ségei. 

Egyszerű időmérő eszköz csopor-

tos készítése. 

A tömeg és a térfogat nagyságá-

nak elkülönítése. (Jellegzetes 

tévképzet: a két mennyiség ará-

nyos kezelése.) 

 

Önálló munkával különféle in-

formációhordozókról az élővilág, 

az épített környezet és az emberi 

tevékenység hosszúság- és időbe-

li méretadatainak összegyűjtése 

tanári és önálló feladatválasztás-

sal.  

 

A tömeg, a sűrűség. Tömeg és térfogatmérésen ala- Kémia: a sűrűség; ré-



 

 

Azonos térfogatú, de különböző 

anyagból készült, illetve azonos 

anyagú, de különböző térfogatú 

tárgyak tömege. 

A testek tömege függ a térfoga-

tuktól és az anyaguktól. 

Az anyagi minőség jellemzője a 

sűrűség. 

puló sűrűség meghatározás. 

Egyes anyagok sűrűségének ki-

keresése táblázatból és a sűrűség 

értelmezése. 

szecskeszemlélet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megfigyelés, mérés, mértékegység, átlag, becslés, tömeg, térfogat, sűrű-

ség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mozgások Órakeret 22 óra 

Előzetes tudás A sebesség naiv fogalma (hétköznapi tapasztalatok alapján). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Lépések az át-

lagsebességtől a pillanatnyi sebesség felé. A lendület-fogalom előkészíté-

se. A lendület megváltozása és az erőhatás összekapcsolása speciális köl-

csönhatások (tömegvonzás, súrlódási erő) esetében. A mozgásból szár-

mazó hőhatás és a mechanikai munkavégzés összekapcsolása.  

A közlekedési alkalmazások, balesetvédelmi szabályok tudatosítása, a 

felelős magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hely- és helyzetváltozás 

Ismeretek:  

Hely- és helyzetváltozás. 

Mozgások a Naprendszerben 

(keringés, forgás, becsapódá-

sok).  

Körmozgás jellemzői (keringési 

idő, fordulatszám). 

A testek különböző alakú pályá-

kon mozoghatnak (egyenes, kör, 

ellipszis= „elnyúlt kör” – a 

bolygók pályája). 

Mozgással kapcsolatos tapasztala-

tok, élmények felidézése, elmondá-

sa (közlekedés, játékszerek, sport). 

Mozgásformák eljátszása (pl. ren-

dezetlen részecskemozgás, keringés 

a Nap körül, égitestek forgása, a 

Föld–Hold rendszer kötött keringé-

se). 

A mozgásokkal kapcsolatos megfi-

gyelések, élmények szabatos el-

mondása. 

Testnevelés és sport: 

mozgások. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Petőfi és a 

vasút; Arany János 

(levéltovábbítás se-

bessége Prága váro-

sába a XV. század-

ban). 

 

Matematika: a kör és 

részei. 

Problémák: 

Hogyan lehet összehasonlítani a 

mozgásokat? Milyen adatokat 

kell megadni a pontos összeha-

sonlításhoz? 

Hogyan lehet eldönteni, hogy ki 

vagy mi mozog? 

 

Ismeretek: 

A mozgás viszonylagossága. 

A viszonyítási pont megegyezéses 

rögzítése, az irányok rögzítése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Radnóti: Táj-

képek. 

 

Matematika: Descar-

tes-féle koordináta-

rendszer és elsőfokú 

függvények; vekto-

rok. 

A sebesség. 

Problémák:  

 Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedé-



 

 

Milyen sebességgel mozoghat-

nak a környezetünkben található 

élőlények, közlekedési eszkö-

zök? 

Mit mutat az autó, busz sebes-

ségmutatójának pillanatnyi állá-

sa? 

Hogyan változik egy jármű se-

bességmutatója a mozgása so-

rán? 

Hogyan változik egy futball-

labda sebessége a mérkőzés 

során (iránya, sebessége)? Mi-

ben más a teniszlabdához ké-

pest? 

si ismeretek (fékidő), 

sebességhatárok. 

 

Matematika: arányos-

ság, fordított arányos-

ság.  

 

Földrajz: folyók se-

bessége, szélsebesség. 

 

Kémia: reakciósebes-

ség. 

Ismeretek:  

A sebesség.  

Mozgás grafikus ábrázolása. 

A sebesség SI-mértékegysége. 

Az (átlag)sebesség meghatározása 

az út és idő hányadosaként, a fizikai 

meghatározás alkalmazása egyszerű 

esetekre. 

Egyszerű iskolai kísérletek, sport-

mozgások, közlekedési eszközök 

egyenes vonalú mozgásának megfi-

gyelése, ábrázolása út-idő grafiko-

non és a sebesség grafikus értelme-

zése. 

Az egyenes vonalú mozgásra egy-

szerű számítások elvégzése (az út, 

az idő és a sebesség közti arányos-

sági összefüggés alapján). 

Következtetések levonása a moz-

gásról. Út- idő grafikonon a mozgás 

sebességének értelmezése, annak 

felismerése, hogy a sebességnek 

iránya van. 

Az egyenes vonalú mozgás gyor-

sulása/lassulása (kvalitatív fo-

galomként). 

Átlagos sebességváltozás közle-

kedési eszköz egyenes vonalú 

mozgásának különböző szaka-

szain. 

A sebességváltozás természete 

egyenletes körmozgás során. 

Ha akár a sebesség nagysága, 

akár iránya változik, változó 

mozgásról beszélünk. 

A gyorsulás értelmezése kvalitatív 

szinten, mint az aktuális (pillanat-

nyi) sebesség változása. 

Egymás utáni különböző mozgás-

szakaszokból álló folyamat esetén a 

sebesség változásának értelmezése. 

A sebesség fogalmának alkalmazá-

sa különböző, nem mozgásjellegű 

folyamatokra is (pl. kémiai reakció, 

biológiai folyamatok). 

A mozgásállapot változása. 

Jelenségek:  

A gyermeki tapasztalat a lendü-

Annak felismerése, hogy a test 

mozgásállapotának megváltoztatása 

szempontjából a test tömege és se-

Testnevelés és sport: 

lendület a sportban. 

 



 

 

let fogalmáról. Felhasználása a 

test mozgásállapotának és moz-

gásállapot-változásának a jel-

lemzésére: a nagy tömegű 

és/vagy nagy sebességű testeket 

nehéz megállítani. 

Ismeretek:  

A test lendülete a sebesség és a 

tömeg szorzata. 

bessége egyaránt fontos.  

Konkrét példákon annak bemutatá-

sa, hogy egy test lendületének meg-

változása mindig más testekkel való 

kölcsönhatás következménye. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedé-

si szabályok, baleset-

védelem. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvények, behelyet-

tesítés, egyszerű 

egyenletek. 

A magára hagyott test fogalmá-

hoz vezető tendencia. 

A tehetetlenség törvénye. 

Annak a kísérletsornak a gondolati 

elemzése és a gondolatmenet bemu-

tatása, amiből leszűrhető, hogy an-

nak a testnek, amely semmilyen 

másik testtel nem áll kölcsönhatás-

ban, nem változik a mozgásállapo-

ta: vagy egyenes vonalú egyenletes 

mozgást végez, vagy áll. 

Ismeretek: 

A tömeg, a sűrűség. 

A tömeg a test teljes anyagát, 

illetve a kölcsönhatásokkal 

szembeni tehetetlenségét jel-

lemzi. 

A testek tömegének összekapcsolá-

sa a részecskemodellel (a tömeget a 

testeket felépítő részecskék összes-

sége adja). 

 

Az erő. 

Jelenségek:  

Az erő mérése rugó nyúlásával.  

Ismeretek:  

Az erő. 

Az erő mértékegysége: (1 N). 

Az erő mérése. 

A kifejtett erő nagysága és az 

okozott változás mértéke között 

arányosság van. 

Az erő mint két test közötti köl-

csönhatás, a testek alakváltozá-

sában és/vagy mozgásállapotuk 

változásában nyilvánul meg. 

Rugós erőmérő skálázása. 

Különböző testek súlyának mérése 

a saját skálázású erőmérővel. 

 

Ismeretek: Erő-ellenerő 

A hatás-ellenhatás törvénye. 

Minden mechanikai kölcsönha-

tásnál egyidejűleg fellép erő és 

ellenerő, és ezek két különböző 

tárgyra hatnak. 

Problémák:  

Hogyan működik a rakéta? Mi-

ért törik össze a szabályosan 

haladó kamionba hátulról bele-

szaladó sportkocsi? 

Demonstrációs kísérlet: két, gör-

deszkán álló gyerek erőmérők köz-

beiktatásával, kötéllel húzza egy-

mást – a kísérlet ismertetése, értel-

mezése. 

Kapcsolódó köznapi jelenségek 

magyarázata, pl. rakétaelven műkö-

dő játékszerek mozgása (elengedett 

lufi, vízirakéta). 

 

Az erő mint vektormennyiség. Annak tudása, hogy valamely testre Matematika: vektor 



 

 

Ismeretek:  

Az erő mint vektormennyiség. 

Az erő vektormennyiség, nagy-

sága és iránya jellemzi. 

ható erő iránya megegyezik a test 

mozgásállapot-változásának irányá-

val (rugós erőmérővel mérve a rugó 

megnyúlásának irányával). 

fogalma. 

A súrlódási erő. 

Problémák: 

Mitől függ a súrlódási erő nagy-

sága? 

Hasznos-e vagy káros a súrló-

dás? 

A súrlódási erő mérése rugós erő-

mérővel, tapasztalatok rögzítése, 

következtetések levonása. 

Hétköznapi példák gyűjtése a súr-

lódás hasznos és káros eseteire. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedé-

si ismeretek (a súrló-

dás szerepe a moz-

gásban, a fékezés-

ben). 

 

Testnevelés és sport: a 

súrlódás szerepe 

egyes sportágakban; 

speciális cipők salak-

ra, fűre, terembe stb. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a kerék 

felfedezésének jelen-

tősége. 

Ismeretek:  

A súrlódás. 

A súrlódási erő az érintkező 

felületek egymáshoz képesti 

elmozdulását akadályozza. 

A súrlódási erő a felületeket 

összenyomó erővel arányos, és 

függ a felületek minőségétől. 

Kiskocsi és megegyező tömegű 

hasáb húzása rugós erőmérővel, 

következtetések levonása. 

Gördülési ellenállás. Érvelés: miért volt korszakalkotó 

találmány a kerék? 

A tömegvonzás. 

Problémák:  

Miért esnek le a Földön a tár-

gyak? Miért kering a Hold a 

Föld körül? 

 Matematika: vekto-

rok. 

Ismeretek:  

A gravitációs erő. 

A súly és a súlytalanság. 

1 kg tömegű nyugvó test súlya a 

Földön kb. 10 N. 

Egyszerű kísérletek végzése, követ-

keztetések levonása: 

 a testek a gravitációs erő 

hatására gyorsulva esnek; 

 a gravitációs erő kiegyensú-

lyozásakor érezzük/mérjük a test 

súlyát, minthogy a súlyerővel a 

szabadesésében akadályozott test az 

alátámasztást nyomja, vagy a fel-

függesztést húzza; 

 ha ilyen erő nincs, súlyta-

lanságról beszélünk. 

Kísérleti igazolás: rugós erőmérőre 

függesztett test leejtése erőmérővel 

együtt, és a súlyerő leolvasása – 

csak a gravitációs erő hatására 

mozgó test (szabadon eső test, az 

űrhajóban a Föld körül keringő test) 

a súlytalanság állapotában van. 

A munka fizikai fogalma. 

 

Ismeretek: 

Eseti különbségtétel a munka fizi-

kai fogalma és köznapi fogalma 

között. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: ipari forra-



 

 

Munka, a munka mértékegysé-

ge. 

A fizikai munkavégzés az erő és 

az irányába eső elmozdulás 

szorzataként határozható meg. 

A hétköznapi munkafogalomból 

indulva az erő és a munka, illetve 

az elmozdulás és a munka kapcsola-

tának belátása konkrét esetekben 

(pl. emelési munka). 

A munka fizikai fogalmának definí-

ciója arányosságok felismerésével: 

az erő és az irányába eső elmozdu-

lás szorzata. 

dalom. 

 

Matematika: behe-

lyettesítés. 

Ismeretek: 

Munka és energiaváltozás. 

A testen végzett munka eredmé-

nyeként változik a test energiája, 

az energia és a munka mérték-

egysége megegyezik. 

A történelmi Joule-kísérlet egysze-

rűsített formája és értelmezése a 

munka és a hőtani fejezetben a hő-

mennyiséghez kapcsoltan beveze-

tett energia fogalmi összekapcsolá-

sára. 

(A kísérlettel utólagos magyarázatot 

kap a hőmennyiség korábban önké-

nyesnek tűnő mértékegysége, a Jou-

le, J.) 

 

Ismeretek: 

Teljesítmény. Munkafolyamatok 

összehasonlítása a végzett mun-

ka és a munkavégzés ideje alap-

ján. A teljesítmény mértékegy-

sége. 

Gépek, eszközök teljesítményének 

összehasonlítása. 

 

Erőegyensúly. 

 

Jelenségek:  

Lejtőn álló test egyensúlya. 

 

Ismeretek:  

Testek egyensúlyi állapota. 

A kiterjedt testek transzlációs 

egyensúlyának feltétele, hogy a 

testre ható erők kioltsák egymás 

hatását. 

Testek egyensúlyának vizsgálata. 

 

Az egyensúlyi feltétel egyszerű 

esetekkel történő illusztrálása. 

 

Ismeretek: 

Forgatónyomaték 

Alkalmazások:  

Egyszerű gépek. 

Emelő, csiga, lejtő. 

 

Ismeretek: 

Az egyszerű gépek alaptípusai 

és azok működési elve. 

Az egyszerű gépekkel  

történő munkavégzés esetén a 

szükséges erő nagysága csök-

kenthető, de a munka nem. 

Az egyszerű gépek működési elvé-

nek vizsgálata konkrét példákon. 

Példák gyűjtése az egyszerű gépek 

elvén működő eszközök használatá-

ra. 

Alkalmazás az emberi test (csont-

váz, izomzat) mozgásfolyamataira. 

Tanulói mérésként/kiselőadásként 

az alábbi feladatok egyikének el-

végzése: 

– arkhimédészi csigasor ösz-

szeállítása; 

– egyszerű gépek a háztartás-

Technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartási 

eszközök, szerszá-

mok, mindennapos 

eszközök (csavar, 

ajtótámasztó ék, rám-

pa, kéziszerszámok, 

kerékpár). 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: arkhimédé-

szi csigasor, vízikerék 



 

 

ban; 

– a kerékpár egyszerű gépként 

működő alkatrészei;  

– egyszerű gépek az építkezé-

sen. 

a középkorban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonyítási pont, mozgásjellemző (sebesség, átlagsebesség, periódusidő, 

fordulatszám). 

Erő, gravitációs erő, súrlódási erő, hatás-ellenhatás. Munka, teljesítmény, 

forgatónyomaték. 

Egyszerű egyensúly. Tömegmérés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyomás 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyomás fizikai fogalmához kapcsolódó hétköznapi és természeti je-

lenségek rendszerezése (különböző halmazállapotú anyagok nyomása). 

Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folyamatok összekapcsolása (föld-

felszín és éghajlat, légkörzések és a tengeráramlások fizikai jellemzői, a 

mozgató fizikai hatások; a globális klímaváltozás jelensége, lehetséges 

fizikai okai). 

A hang létrejöttének értelmezése és a hallással kapcsolatos egészségvé-

delem fontosságának megértetése. 

A víz mint fontos környezeti tényező bemutatása, a takarékos és felelős 

magatartás erősítése. 

A matematikai kompetencia fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felületre gyakorolt erőhatás. 

 

Problémák, gyakorlati alkalma-

zások:  

Hol előnyös, fontos, hogy a nyo-

más nagy legyen? 

Hol előnyös a nyomás csökkenté-

se? 

Síléc, tűsarkú cipő, úthenger, 

guillotine. 

Különböző súlyú és felületű tes-

tek benyomódásának vizsgálata 

homokba, lisztbe. A benyomódás 

és a nyomás kapcsolatának felis-

merése, következtetések levoná-

sa. 

 

Ismeretek:  

A nyomás definíciója, mérték-

egysége. 

 

Szilárd testek által kifejtett nyo-

más. 

A nyomás fogalmának értelmezé-

se és kiszámítása egyszerű ese-

tekben az erő és a felület hánya-

dosaként. 

 

Szilárd testekkel kifejtett nyomá-

son alapuló jelenségek és alkal-

mazások ismertetése. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Nehézségi erőtérbe helyezett fo-

Nehézségi erőtérbe helyezett fo-

lyadékoszlop nyomása – a ma-

gasságfüggés belátása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Ivóvízellá-

tás, vízhálózat (víztor-



 

 

lyadékoszlop nyomása.  nyok). Vízszennyezés. 

Közlekedőedények, folyadékok 

sűrűsége. Környezetvédelmi vo-

natkozások: kutak, vizek szeny-

nyezettsége. 

 

Ismeretek:  

Nyomás a folyadékokban: 

 nem csak a szilárd testek 

fejtenek ki nyomást; 

 a folyadékoszlop nyomása 

a súlyából származik; 

 a folyadékok nyomása a 

folyadékoszlop magasságától és a 

folyadék sűrűségétől függ. 

Közlekedőedények vizsgálata, 

folyadékok sűrűségének megha-

tározása. 

Gyakorlati alkalmazások: hidrau-

likus emelő, hidraulikus fék. 

  

Ismeretek:Dugattyúval nyomott 

folyadék nyomása. 

A nyomás terjedése folyadékban 

(vízibuzogány, dugattyú). 

Oldalnyomás. 

Pascal törvényének ismerete és 

demonstrálása. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

Autógumi, játékléggömb. 

 

Ismeretek:  

Nyomás gázokban, légnyomás.  

Torricelli élete és munkássága. 

A gáznyomás kimutatása nyo-

másmérő műszerrel. 

 

A légnyomás létezésének belátá-

sa. Annak megértése, hogy a lég-

nyomás csökken a tengerszint 

feletti magasság növekedésével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

eszközök. 

Földrajz: a légnyomás 

és az időjárás kapcso-

lata. 

Kémia: a nyomás mint 

állapothatározó, gáz-

törvények. 

A felhajtóerő. 

Gyakorlati alkalmazások:  

Léghajó. 

 Biológia-egészségtan: 

halak úszása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajózás. 

 

Testnevelés és sport: 

úszás. 

 

Földrajz: jéghegyek. 

Ismeretek:  

A folyadékban (gázban) a testek-

re felhajtóerő hat. Sztatikus fel-

hajtóerő. 

Arkhimédész törvénye. 

Arkhimédész törvényének kísér-

leti igazolása. 

A sűrűség meghatározó szerepé-

nek megértése abban, hogy a víz-

be helyezett test elmerül, úszik, 

vagy lebeg. 

Egyszerű számítások végzése 

Arkhimédész törvénye alapján. 

A következő kísérletek egyikének 

elvégzése: 

 Cartesius-búvár készítése;  

 kődarab sűrűségének 

meghatározása Arkhimédész 

módszerével. 

Jellemző történetek megismerése 



 

 

Cartesius (Descartes) és Arkhi-

médész tudományos munkásságá-

ról. 

Gyakorlati alkalmazások: Nyo-

máskülönbségen alapuló eszkö-

zök. 

Néhány nyomáskülönbség elvén 

működő eszköz megismerése, 

működésük bemutatása. 

(Pipetta, kutak, vízlégszivattyú, 

injekciós fecskendő. A gyökér 

tápanyagfelvételének mechaniz-

musa.) 

Biológia-egészségtan: 

tápanyagfelvétel, oz-

mózis. 

 

Kémia: cseppentő, pi-

petta, ozmózis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomás, légnyomás. Sűrűség. Úszás, lebegés, merülés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hőtan 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Hőmérsékletfogalom, csapadékfajták. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőmérséklet változásához kapcsolódó jelenségek rendszerezése. Az 

egyensúly fogalmának alapozása (hőmérsékleti egyensúlyi állapotra 

törekvés, termikus egyensúly). A részecskeszemlélet megalapozása, az 

anyagfogalom mélyítése.  

Az energiatakarékosság szükségességének beláttatása, az egyéni lehető-

ségek felismertetése. 

A táplálkozás alapvető energetikai vonatkozásai kapcsán az egészséges 

táplálkozás fontosságának beláttatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet és mérése. 

Problémák, jelenségek: 

Milyen hőmérsékletek léteznek a 

világban? 

Mit jelent a napi átlaghőmérsék-

let? Mit értünk a „klíma” fogal-

mán? 

A víz fagyás- és forráspontja; a 

Föld legmelegebb és leghidegebb 

pontja. A Nap felszíni hőmérsék-

lete. A robbanómotor üzemi hő-

mérséklete. Hőmérsékletviszo-

nyok a konyhában. 

A hűtőkeverék. 

A környezet, a Föld, a Naprend-

szer jellegzetes hőmérsékleti ér-

tékeinek számszerű ismerete és 

összehasonlítása.  

A víz-só hűtőkeverék közös hő-

mérséklete alakulásának vizsgá-

lata az összetétel változtatásával. 

Biológia-egészségtan: 

az élet létrejöttének 

lehetőségei. 

Földrajz: hőmérsékleti 

viszonyok a Földön, a 

Naprendszerben. 

Matematika: mérték-

egységek ismerete. 

Kémia: a hőmérséklet 

(mint állapothatározó), 

Celsius-féle hőmérsék-

leti skála (Kelvin-féle 

abszolút hőmérséklet). 

Ismeretek:  

Nevezetes hőmérsékleti értékek. 

A Celsius-féle hőmérsékleti skála 

és egysége. 

A Celsius-skála jellemzői, a vi-

szonyítási hőmérsékletek ismere-

te, tanulói kísérlet alapján a hő-

mérő kalibrálása módjának meg-

ismerése. 

 

Alkalmazások:  

Otthoni környezetben előforduló 

hőmérőtípusok és hőmérséklet-

mérési helyzetek. 

 Matematika: grafiko-

nok értelmezése, készí-

tése. 

 



 

 

Ismeret:  

hőmérőtípusok. 

A legfontosabb hőmérőtípusok 

(folyadékos hőmérő, digitális 

hőmérő, színváltós hőmérő stb.) 

megismerése és használata egy-

szerű helyzetekben.  

Hőmérséklet-idő adatok felvétele, 

táblázatkészítés, majd abból gra-

fikon készítése és elemzése. 

A javasolt hőmérsékletmérési 

gyakorlatok egyikének elvégzése: 

 Pohárba kiöntött meleg 

víz lehűlési folyamatának vizsgá-

lata. 

 Elektromos vízmelegítő-

vel melegített víz hőmérséklet-

idő függvényének mérése (mele-

gedési görbe felvétele, különböző 

mennyiségű vízre, különböző 

ideig melegítve is). 

 Só-jég hűtőkeverék hő-

mérsékletének függése a só-

koncentrációtól. 

A melegítés okozta változások 

megfigyelése, a hőmérséklet mé-

rése, az adatok táblázatba rende-

zése, majd a hőmérséklet időbeli 

alakulásának ábrázolása, követ-

keztetések megfogalmazása. 

Informatika: mérési 

adatok kezelése, fel-

dolgozása. 

 

Kémia: tömegszázalék, 

(anyagmennyiség-

koncentráció). 

Hőcsere. 

Ismeretek:  

A hőmérséklet-kiegyenlítődés. 

A hőmennyiség (energia) kvalita-

tív fogalma, mint a melegítő ha-

tás mértéke. 

Egysége (1 J) és értelmezése: 1g 

vízmennyiség hőmérsékletének 1 
0
C-kal történő felmelegítéséhez 

4,2 J energiára (hőmennyiségre) 

van szükség. 

Hőmérséklet-kiegyenlítődési fo-

lyamatok vizsgálata egyszerű 

eszközökkel (pl. hideg vizes 

zacskó merítése meleg vízbe). 

Hőmérséklet-kiegyenlítéssel járó 

folyamatokra konkrét példák 

gyűjtése; annak felismerése, hogy 

hőmennyiség (energia) cseréjével 

járnak.  

Annak felismerése, hogy a közös 

hőmérséklet a testek kezdeti hő-

mérsékletétől, tömegüktől és 

anyagi minőségüktől függ. 

Földrajz: energiahor-

dozók, a jéghegyek 

olvadása. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi testhőmér-

séklet. 

 

Kémia: hőtermelő és 

hőelnyelő folyamatok 

(exoterm és endoterm 

változások). 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások. 

Problémák, jelenségek, alkalma-

zások: 

A víz sűrűségének változása fa-

gyás során. Jelentősége a vízi 

életre, úszó jéghegyek, a Titanic 

katasztrófája.  

 Földrajz: a kövek mál-

lása a megfagyó víz 

hatására. 

Biológia-egészségtan: 

a víz fagyásakor bekö-

vetkező térfogat-

növekedés hatása a 

befagyás rétegességé-



 

 

Miért vonják be hőszigetelő 

anyaggal a szabadban lévő vízve-

zetéket? Miért csomagolják be a 

szabadban lévő kőszobrokat? 

A halmazállapot-változásokkal 

kapcsolatos köznapi tapasztalatok 

(pl. ruhaszárítás, csapadékfor-

mák, forrasztás, az utak téli sózá-

sa, halmazállapot-változások a 

konyhában stb.). 

ben és a halak áttelelé-

sében. 

Kémia: Halmazállapot-

változások, fagyáspont, 

forráspont (a víz szer-

kezete és tulajdonsá-

gai). 

Keverékek szétválasz-

tása, desztillálás, kő-

olaj-finomítás. 

Ismeretek: Halmazállapotok és 

halmazállapot-változások. 

Melegítéssel (hűtéssel) az anyag 

halmazállapota megváltoztatható. 

A halmazállapot-változás hőmér-

séklete anyagra jellemző állandó 

érték. 

Olvadáspont, forráspont, olva-

dáshő, forráshő fogalma. 

A különböző halmazállapotok és 

azok legfontosabb jellemzőinek 

megismerése. 

Tanári mérést követő csoport-

munka alapján a jég-víz keverék 

állandó intenzitású melegítésekor 

fellépő jelenségek bemutatása a 

részleges elforralásig, a melege-

dési görbe felvétele és értelmezé-

se. 

Annak tudása, hogy mely átala-

kulásoknál van szükség energia-

közlésre (melegítésre), melyek 

esetén energia elvonására (hűtés-

re). 

Csapadékformák és kialakulásuk 

fizikai értelmezése. 

A mindennapi életben gyakori 

halmazállapot-változásokhoz 

kapcsolódó tapasztalatok, jelen-

ségek értelmezése. 

Halmazállapotok jellemzése az 

anyag mikro-szerkezeti modelle-

zésével. 

 

Ismeretek:  

A halmazállapotok és változások 

értelmezése anyagszerkezeti mo-

dellel. 

Az anyag részecskékből való 

felépítettsége, az anyagok külön-

böző halmazállapotbeli szerkeze-

te.  

A kristályos anyagok, a folyadé-

kok és a gázok egyszerű golyó-

modellje. A halmazállapot-

változások szemléltetése golyó-

modellel. 

Az anyag golyómodelljének meg-

ismerése és alkalmazása az egyes 

halmazállapotok leírására és a 

halmazállapot-változások értel-

mezésére. 

Kémia: Halmazálla-

potok és halmazálla-

pot-változások. Értel-

mezésük a részecske-

szemlélet alapján. 

A belső energia.  

Belső energia szemléletesen, mint 

golyók mozgásának élénksége 

(mint a mozgó golyók energiájá-

nak összessége). 

Annak felismerése, hogy melegí-

tés hatására a test belső energiája 

megváltozik, amit jelez a hőmér-

séklet és/vagy a halmazállapot 

megváltozása. 



 

 

Melegítés hatására a test belső 

energiája változik. 

A belsőenergia-változás mértéke 

megegyezik a melegítés során 

átadott hőmennyiséggel. 

Hőhatások. 

 

Problémák, alkalmazások: 

Élelmiszerek energiatartalma. Az 

élő szervezet mint energiafo-

gyasztó rendszer. 

Milyen anyag alkalmas hőmérő 

készítésére? 

Egy szem mogyoró elégetésével 

adott mennyiségű víz felmelegí-

tése az energiatartalom jellemzé-

sére. 

Kémia: égés, lassú oxi-

dáció, energiaátalaku-

lások, tápanyag, ener-

giatartalom. 

 

Matematika: egyszerű 

számolások. 

 

Biológia-egészségtan: 

egészséges táplálkozás, 

az egészséges énkép 

kialakítása. 

Ismeretek: 

Hőtan és táplálkozás. 

Az életműködéshez szükséges 

energiát a táplálék biztosítja. 

Tanári útmutatás alapján az élel-

miszerek csomagolásáról az 

élelmiszerek energiatartalmának 

leolvasása.  

Az élelmiszereken a kereskede-

lemben feltüntetik az energiatar-

talmat. 

Hőtágulás és gyakorlati szerepe. Egyszerű kísérletek bemutatása a 

különböző halmazállapotú anya-

gok hőtágulására. 

Gyűjtőmunka alapján beszámoló 

tartása a hőtágulás jelentőségéről 

a technikában és a természetben. 

Hőátadási módozatok. 

 

Problémák, jelenségek, alkalma-

zások: 

Elraktározhatjuk-e a meleget? 

Mely anyagok a jó hővezetők, 

melyek a hőszigetelők? 

A Nap hősugárzása, üvegházha-

tás. A légkör melegedése. 

Hőáramlás szerepe a fűtéstechni-

kában. Hősugárzás, a hőkamera-

képek és értelmezésük. 

Az energiatudatosság és a hőszi-

getelés. 

Gyűjtőmunka és gyakorlati ese-

tek alapján annak bemutatása 

internetes képekkel, videofelvéte-

lekkel, hogy mikor van szükség 

jó hővezetésre, mikor szigetelés-

re. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: energiataka-

rékossági lehetőségek a 

háztartásban (fűtés, 

hőszigetelés). 

 

Földrajz: a Nap sugár-

zásának hatása, jelen-

tősége; légköri folya-

matok; hideg és meleg 

tengeri áramlatok. 

 

Kémia: üvegházhatás 

(a fémek hővezetése). 

Ismeretek: 

Hőátadás, hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás. 

Egyszerű demonstrációs kísérle-

tek alapján a hőátadás különböző 

módjainak, alapvető jelenségfaj-

táinak megismerése. Jó és rossz 

hővezető anyagok megkülönböz-

tetése.  

 

A hőszigetelés és az ezzel kap-

csolatban lévő energiatakarékos-



 

 

ság jelentőségének felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadáspont, forrás-

pont, termikus egyensúly. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Energia 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Hőmennyiség, hőátadás, mechanikai munka, energia. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az energia fogalmának mélyítése, a különböző energiafajták egymásba 

alakulási folyamatainak felismerése. Energiatakarékos eljárások, az ener-

giatermelés módjainak, kockázatainak bemutatásával az energiatakarékos 

szemlélet erősítése. A természetkárosítás fajtái fizikai hátterének megér-

tetése során a környezetvédelem iránti elkötelezettség, a felelős magatar-

tás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Energiafajták és egymásba ala-

kulásuk. 

Jelenségek:  

A mozgás melegítő hatása. A 

súrlódva mozgó test felmelege-

dése. 

Jelenségek vizsgálata, megfigye-

lése során energiafajták megkü-

lönböztetése (pl. a súrlódva moz-

gó test felmelegedésének megta-

pasztalása, a megfeszített rugó 

mozgásba hoz testeket, a rugónak 

energiája van; a magasról eső test 

felgyorsul, a testnek a magasabb 

helyzetben energiája van stb.). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ősember tűzgyúj-

tási eljárása (fadarab 

gyors oda-vissza forga-

tása durvafalú vályú-

ban). 

 

Földrajz: energiahor-

dozók, erőművek. 

 

Kémia: kötési energia. 

Ismeretek:  

Az energia formái: 

belső energia, helyzeti energia, 

mozgási energia, rugóenergia, 

kémiai energia, a táplálék energi-

ája.  

A mozgó testnek, a megfeszített 

rugónak és a magasba emelt 

testnek energiája van. 

Az energiafogalom kibővítése: 

energiaváltozás minden olyan 

hatás, ami közvetlenül vagy köz-

vetve a hőmérséklet növelésére 

képes. 

Annak megértése, hogy energia-

változás minden olyan hatás, ami 

közvetlenül vagy közvetve a hő-

mérséklet változtatására képes, 

így a mechanikai mozgásra is 

kiterjeszthető az energiának a 

hőhöz kapcsolt tulajdonsága. 

Annak tudatosítása, hogy a ta-

pasztalat szerint az energiafajták 

egymásba alakulnak, amelynek 

során az energia megjelenési 

formája változik. 

 

Jelenségek, ismeretek: Energia-

átalakulások, energiafajták: 

vízenergia, szélenergia, geoter-

mikus energia, nukleáris energia, 

napenergia, fosszilis energiahor-

dozók. 

Napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban. 

Konkrét energiafajták felsorolása 

(napenergia, szélenergia, víz-

energia, kémiai energia /égés/) és 

példák ismertetése egymásba 

alakulásukra. 

Kémia: hőtermelő és 

hőelnyelő kémiai reak-

ciók, fosszilis, nukleá-

ris és megújuló ener-

giaforrások (exoterm és 

endoterm reakciók, 

reakcióhő, égéshő). 



 

 

Problémák, gyakorlati alkalma-

zások:  

Energia és társadalom. 

Miért van szükségünk energiára? 

Milyen tevékenységhez, milyen 

energiát használunk? 

Annak megértése és illusztrálása 

példákon, hogy minden tevé-

kenységünkhöz energia szüksé-

ges. 

 

Ismeretek: 

Energiamérleg a családi háztól a 

Földig. 

James Joule élete és jelentősége a 

tudomány történetében. 

Saját tevékenységekben végbe-

menő energiaátalakulási folyama-

tok elemzése. 

 

Gyakorlati alkalmazások:  

Az energiatermelés. 

Az energiatakarékosság szükség-

szerűségének megértése, az alap-

vető energiaforrások megismeré-

se. 

Kémia: kémia az ipar-

ban, erőművek, ener-

giaforrások felosztása 

és jellemzése, környe-

zeti hatások, (energia-

készletek). 

 

Földrajz: Az energia-

források megoszlása a 

Földön, hazai energia-

források. Energetikai 

önellátás és nemzetközi 

együttműködés. 

Ismeretek:  

Energiaforrások és végességük: 

vízenergia, szélenergia, 

geotermikus energia, 

nukleáris energia, napenergia. 

Fosszilis energiahordozók, 

napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban; a Föld 

alapvető energiaforrása a Nap. 

Annak elmagyarázása, hogy mi-

ként vezethető vissza a fosszilis 

energiahordozók (szén, olaj, gáz) 

és a megújuló energiaforrások 

(víz, szél, biomassza) léte a Nap 

sugárzására. 

Az egyes energiahordozók fel-

használásának módja, az energia-

előállítás környezetterhelő hatá-

sai. 

Részvétel az egyes energiaátala-

kítási lehetőségek előnyeinek, 

hátrányainak és alkalmazásuk 

kockázatainak megvitatásában, a 

tények és adatok összegyűjtése. 

A vita során elhangzó érvek és az 

ellenérvek csoportosítása, kiállí-

tások, bemutatók készítése. 

 

Projekt-lehetőségek a földrajz és 

a kémia tantárgyakkal együttmű-

ködve:  

 Erőműmodell építése, erőmű-

szimulátorok működtetése. 

 Különböző országok energia-

előállítási módjai, azok részará-

nya. 

 Az energiahordozók beszerzé-

sének módjai (vasúti szénszállí-

tás, kőolajvezeték és tankerek, 

elektromos hálózatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Energiatermelési eljárás. Hatásfok. Vízi-, szél-, napenergia; nem megújuló 

energia; atomenergia. 



 

 

8.évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hullámok, hangtan 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás Matematikai műveletek, nyomás,  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A hang létrejöttének értelmezése és a hallással kapcsolatos egészségvé-

delem fontosságának megértetése. 

A matematikai kompetencia fejlesztése. 

A hang. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Mitől kellemes és mitől kellemet-

len a hang? 

Miért halljuk a robbanást? Mi a 

zajszennyezés és hogyan védhető 

ki? 

Jerikó falainak leomlása. 

Ultrahang (pl. denevérek, bálnák, 

vesekő-operáció). 

Hangrobbanás. 

Hangforrások (madzagtelefon, 

üvegpohár-hangszer, zenei hang-

szerek) tulajdonságainak megál-

lapítása eszközkészítéssel. 

Ének-zene: hangszerek, 

hangskálák. 

 

Biológia-egészségtan: 

hallás, ultrahangok az 

állatvilágban; ultra-

hang az orvosi diag-

nosztikában. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvény és behelyet-

tesítés. 

Ismeret:  

A hang keletkezése, terjedése, 

energiája. 

A terjedési sebesség gázokban a 

legkisebb, és szilárd anyagokban 

a legnagyobb. 

Annak megértése, hogy a hang a 

levegőben periodikus sűrűségvál-

tozásként terjed a nyomás perio-

dikus változtatására, és hogy a 

hang terjedése energia terjedésé-

vel jár együtt. 

Az emberi hallás első lépése: 

átalakulás a dobhártyán (mecha-

nikai energiaátalakulás).  

Az érzékelt hangerősség és a 

hangenergia.  

A zaj, zörej, dörej, másrészről a 

zenei hangskálák jellemzése. 

Zajszennyezés. 

Hangszigetelés. 

A hangok emberi tevékenységre 

gyakorolt gátló és motiváló hatá-

sának megértése.  

Ismeretek:  

Rengési energia terjedése a föld-

kéregben és a tengerekben: a 

földrengések energiájának kis 

rezgésszámú hangrezgések for-

májában történő terjedése, a 

cunami kialakulásának leegysze-

rűsített modellje. 

Szemléltetés (pl. animációk) 

alapján a Föld belső szerkezete és 

a földrengések kapcsolatának, a 

cunami kialakulásának megérté-

se. 

Földrajz: a Föld kérge, 

köpenye és mozgásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesség 

Órakeret 

22 óra 



 

 

Előzetes tudás Elektromos töltés fogalma, földmágnesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető elektromos és mágneses jelenségek megismerése megfi-

gyelésekkel. Az elektromos energia hőhatással történő megnyilvánulá-

sainak felismerése. Összetett technikai rendszerek működési alapelvei-

nek, jelentőségének bemutatása (a villamos energia előállítása; hálóza-

tok; elektromos hálózatok felépítése). Az elektromosság, a mágnesség 

élővilágra gyakorolt hatásának megismertetése. Érintésvédelmi ismere-

tek elsajátíttatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mágneses alapjelenségek. 

 

Ismeretek: 

Mágnesek, mágneses kölcsönha-

tás. 

Ampère modellje a mágneses 

anyag szerkezetéről. 

Kiscsoportos kísérletek végzése 

permanens mágnesekkel az erő-

hatások vizsgálatára 

(mágnesrudak vonzásának és 

taszításának függése a relatív 

irányításuktól), felmágnesezett 

gémkapocs darabolása során pe-

dig a pólusok vizsgálatára; ta-

pasztalatok megfogalmazása, 

következtetések levonása: 

 az északi és déli pólus 

kimutatása; 

 bizonyos anyagokat (pl. 

vas) mágnesessé lehet tenni; 

 a mágneses pólusokat 

nem lehet szétválasztani. 

Földrajz: tájékozódás, 

a Föld mágneses tere. 

 

Kémia: vas elkülöníté-

se szilárd keverékből 

mágnessel (ferromág-

nesesség). 

Földmágnesség és iránytű. Az iránytű orientációjának értel-

mezése, egyszerű iránytű készíté-

se. 

Elektromos alapjelenségek. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

Elektrosztatikus jelenségek a 

hétköznapokban (műszálas puló-

ver feltöltődése, átütési szikrák, 

villámok, villámhárító). 

Tanári bemutató kísérlet alapján 

a kétféle elektromos állapot ki-

alakulásának megismerése dörzs-

elektromos kísérletekben, a von-

zó-taszító kölcsönhatás kvalitatív 

jellemzése. 

Tanári irányítással egyszerű 

elektroszkóp készítése, működé-

sének értelmezése. 

Kémia: elektromos 

töltés, elektron, elekt-

rosztatikus vonzás és 

taszítás, a fémek elekt-

romos vezetésének 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata (ionos kötés, 

ionrács, ionvegyületek 

elektromos vezetése 

oldatban és olvadék-

ban). 

Ismeretek:  

Az elektromosan töltött (elekt-

rosztatikus kölcsönhatásra képes) 

állapot. 

Bizonyos testek elektromosan 

töltött állapotba hozhatók, a töl-

tött állapotú testek erővel hatnak 

egymásra. Kétféle (negatív és 

pozitív) elektromosan töltött álla-

  



 

 

pot létezik, a kétféle töltés kö-

zömbösíti egymást. A töltés átvi-

hető az egyik testről a másikra. 

Az elektrosztatikus energia 

 

Jelenségek:  

Elektrosztatikus energia létének 

bizonyítéka a hőhatás alapján: az 

átütési szikrák kiégetik a papírt. 

A töltött fémgömb körül a próba-

töltés-inga megemelkedik. 

Az elektromos erőtér energiájá-

nak egyszerű tapasztalatokkal 

történő illusztrálása. 

Kémia: a töltés és az 

elektron, a feszültség. 

Ismeretek:  

Feszültség. 

A töltések szétválasztása során 

munkát végzünk.  

A feszültség fogalmának hozzá-

kapcsolása az elektromos töltések 

szétválasztására fordított munka 

végzéséhez. 

Az elektromos áramkör 

 

Ismeret:  

Az elektromos áramkör és részei 

(telep, vezetékek, ellenállás vagy 

fogyasztó). 

A telepben zajló belső folyama-

tok a két pólusra választják szét a 

töltéseket. A két pólus közt fe-

szültség mérhető, ami a forrás 

kvantitatív jellemzője. 

Egyszerű áramkörök összeállítása 

csoportmunkában, különböző 

áramforrásokkal, fogyasztókkal.  

Kémia: A vezetés 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata. Galvánelem. 

Ismeretek:  

Az elektromos áram. 

Az elektromos áram mint töltés-

kiegyenlítési folyamat. 

A feszültség mérése elektromos 

áramkörben mérőműszerrel. 

Kémia: az elektromos 

áram (áramerősség, 

galvánelem, az elekt-

romos áram kémiai 

hatásai, Faraday I. és 

II. törvénye). 
Az áram erőssége, az áramerős-

ség mértékegysége (1 A). 

Áramerősség mérése (műszer 

kapcsolása, leolvasása, mérésha-

tárának beállítása). 

Adott vezetéken átfolyó áram a 

vezető két vége között mérhető 

feszültséggel arányos. 

A vezetéket jellemző ellenállás és 

/vagy vezetőképesség fogalma 

mint a feszültség és az áramerős-

ség hányadosa. 

Az ellenállás mértékegysége (1 

Ω). 

Ohm törvénye. 

Ellenállás meghatározása Ohm 

törvénye alapján (feszültség- és 

árammérésre visszavezetve). 

 

Mérések és számítások végzése 

egyszerű áramkörök esetén. 

Gyakorlati alkalmazások: 

Az elektromágnes és alkalmazá-

sai. 

Elektromotorok. 

Tekercs mágneses terének vizs-

gálata vasreszelékkel, hasonlóság 

kimutatása a rúdmágnessel. 

 

Ismeretek:  

Az áram mágneses hatása: az 

Oersted kísérletének kvalitatív 

értelmezése. 

 



 

 

elektromos áram mágneses teret 

gerjeszt. 

Az áramjárta vezetők között 

mágneses kölcsönhatás lép fel, és 

ezen alapul az elektromotorok 

működése.  

 

Elektromotor modelljének bemu-

tatása. 

 

Csoportmunkában az alábbi gya-

korlatok egyikének elvégzése: 

– elektromágnes készítése 

zsebtelep, vasszög és szigetelt 

huzal felhasználásával, a pólusok 

és az erősség vizsgálata; 

– egyszerű elektromotor készí-

tése gémkapocs, mágnes és veze-

ték felhasználásával. 

Egyéni gyűjtőmunka az elektro-

mágnesek köznapi/gyakorlati 

felhasználásáról. 

Gyakorlati alkalmazások: Min-

dennapi elektromosság. 

Egyéni gyűjtőmunka az alábbi 

témák egyikében: 

– Hol használnak elektromos 

energiát? 

– Milyen elektromossággal 

működő eszközök találhatók ott-

hon a lakásban? 

– Milyen adatok találhatók egy 

fogyasztón (teljesítmény, feszült-

ség, frekvencia)? 

 

Az elektromos energia használa-

ta. 

 

Problémák, gyakorlati alkalma-

zások:  

Elektromosenergia-fogyasztás. 

Mit fogyaszt az elektromos fo-

gyasztó? 

Mi a hasznos célú és milyen az 

egyéb formájú energiafogyasztás 

különböző elektromos eszközök-

nél (pl. vízmelegítő, motor)? 

Mit mutat a havi villanyszámla, 

hogyan becsülhető meg realitása?  

Annak megértése, hogy az elekt-

romos fogyasztó energiát használ 

fel, alakít át (fogyaszt). 

Tanári vezetéssel egy családi ház 

elektromos világításának megter-

vezése, modellen való bemutatá-

sa. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elektromos 

eszközök biztonságos 

használata, villany-

számla értelmezése, 

elektromos eszközök 

energiafelhasználása, 

energiatakarékosság. 

Ismeret:  

Az áram hőhatását meghatározó 

arányosságok és az azt kifejező 

matematikai összefüggés  

(E = UIt), 

energiakicsatolás, fogyasztók.  

Az Ohm-törvény felhasználásá-

val az energialeadás kifejezése a 

fogyasztó ellenállásával is. 

A hőhatás jelenségét bemutató 

egyszerű kísérletek ismertetése 

(pl. elektromos vízmelegítés mér-

téke arányos az áramerősséggel, a 

feszültséggel és az idővel. Fo-

gyasztó fényerejének változása 

Matematika: egyszerű 

számítási és behelyet-

tesítési feladatok. 



 

 

folytonosan változtatható kapcso-

lóval. 

Ellenállásdrót melegedése soros 

és párhuzamos kapcsolású fo-

gyasztókban az áramerősség nö-

velésével.)  

Problémák, gyakorlati alkalma-

zások: 

Miért elektromos energiát hasz-

nálunk nagy részben a mindenna-

pi életünkben? 

Melyek az ország energiafo-

gyasztásának legfontosabb ténye-

zői? Honnan származik az or-

szágban felhasznált elektromos 

energia? 

Magyarország elektromos ener-

gia-fogyasztása főbb komponen-

seinek megismerése, az elektro-

mos energia megtakarításának 

lehetőségei. 

Földrajz: az energia-

források földrajzi meg-

oszlása és az energia 

kereskedelme. 

 

Kémia: energiaforrások 

és használatuk környe-

zeti hatásai. 

Az elektromos energia „előállítá-

sa”, szállítása. 

Az erőművek és a nagyfeszültsé-

gű hálózatok alapvető vázszerke-

zetének (generátor, távvezeték, 

transzformálás, fogyasztók) be-

mutatása. 

Annak belátása, hogy az elektro-

mos energia bármilyen módon 

történő előállítása hatással van a 

környezetre. 

Csoportos gyűjtőmunka a hazai 

erőműhálózatról és jellemzőiről 

(milyen energiaforrással működ-

nek, mikor épültek, mekkora a 

teljesítményük stb.). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágneses dipólus, elektromos töltés, mágneses mező. 

Áramerősség, feszültség, ellenállás, áramkör, elektromágnes. 

Erőmű, generátor, távvezeték. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Optika, csillagászat 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Hosszúságmérés, éjszakák és nappalok váltakozása, a Hold látszólagos 

periodikus változása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszélgetések és a gyűjtőmunkák során az együttműködés és a kom-

munikáció fejlesztése. A tudomány és a technika társadalmi szerepének 

bemutatása. A fényhez kapcsolódó jelenségek és technikai eszközök 

megismerése. Az égbolt fényforrásainak csoportosítása. A földközép-

pontú és a napközéppontú világkép jellemzőinek összehasonlítása során 

a modellhasználat fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény terjedése és a képalkotás 

 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

Az árnyékjelenségek magyaráza-

ta a fény egyenes vonalú terjedé-

sével.  

Biológia-egészségtan: 

a szem, a látás, a 

szemüveg; nagyító, 



 

 

ti alkalmazások:  

Árnyékjelenségek. Fényáteresz-

tés. 

Hétköznapi optikai eszközök 

(síktükör, borotválkozó tükör, 

közlekedési gömbtükör, egyszerű 

nagyító, távcső, mikroszkóp, ve-

títő, fényképezőgép). 

Száloptika alkalmazása a jelátvi-

telben és a gyógyászatban. 

 

Távcsövek, űrtávcsövek, látáshi-

bák javítása, fényszennyezés. 

 

Fény áthatolásának megfigyelése 

különböző anyagokon és az 

anyagok tanulmányozása átlát-

szóságuk szempontjából. 

mikroszkóp és egyéb 

optikai eszközök (bio-

lógiai minták mikrosz-

kópos vizsgálata). 

 

Matematika: geometri-

ai szerkesztések, tük-

rözés. 

 

Ismeretek:  

A fény egyenes vonalú terjedése.  

A fényvisszaverődés és a fénytö-

rés: a fény az új közeg határán 

visszaverődik és/vagy megtörik; a 

leírásuknál használt fizikai meny-

nyiségek (beesési szög, visszave-

rődési szög, törési szög rajzolá-

sa). 

Jelenségek a visszaverődés és a 

fénytörés vizsgálatára. A sugár-

menet szerkesztése tükrös vissza-

verődés esetén. (Periszkóp, kalei-

doszkóp készítése és modellezé-

se.) 

 

A sugármenet kvalitatív megraj-

zolása fénytörés esetén 

(plánparalell lemez, prizma, 

vizeskád). 

 

Kvalitatív kapcsolat felismerése a 

közeg sűrűsége és a törési szög-

nek a beesési szöghöz viszonyí-

tott változása között. 

Teljes visszaverődés. A teljes visszaverődés jelenségé-

nek bemutatása alapján (pl. az 

akvárium víztükrével) a jelenség 

kvalitatív értelmezése. 

Az optikai szál modelljének meg-

figyelése egy műanyagpalack 

oldalán kifolyó vízsugár hátulról 

történő megvilágításával. 

Hétköznapi optikai eszközök kép-

alkotása. Valódi és látszólagos 

kép. 

Síktükör, homorú és domború 

tükör, szóró- és gyűjtőlencse. 

Fókusz. 

Kép- és tárgytávolság mérése 

gyűjtőlencsével, fókusztávolsá-

gának meghatározása napfény-

ben. 

Sugármenet-rajzok bemutatása 

digitális táblán.  

A tanuló környezetében található 

tükrök és lencsék képalkotásának 

kísérleti bemutatása. 

Tükrök esetén a kép keletkezésé-

nek értelmezése egyszerű sugár-

meneti rajzzal. 



 

 

Gyakorlati különbségtétel a való-

di és a látszólagos kép között. 

A fókusz meghatározása homorú 

tükör és gyűjtőlencse esetén. 

A szem képalkotása. 

Rövidlátás, távollátás, színtévesz-

tés. 

Az emberi szem mint optikai 

lencse működésének megértése, a 

jellegzetes látáshibák (távollátás, 

rövidlátás) és a korrekció módja 

(szemüveg, kontaktlencse). 

Ismeretek: 

A fehér fény színeire bontása.  

A fehér fény felbontása színekre 

prizma segítségével; a fehér fény 

összetettségének felismerése. 

Biológia-egészségtan: 

a színek szerepe az 

állat- és növényvilág-

ban (klorofill, rejtőz-

ködés). 
Színkeverés, kiegészítő színek. Tanulói kísérlettel a színkeverés 

bemutatása forgó szín-koronggal. 

A tárgyak színe: a természetes 

fény különböző színkomponenseit 

a tárgyak különböző mértékben 

nyelik el és verik vissza, ebből 

adódik a tárgy színe. 

A tárgyak színének egyszerű ma-

gyarázata.  

A fény forrásai 

 

Problémák: 

Milyen folyamatokban keletkezik 

fény? Mi történhet a Napban, és 

mi a Holdon? Minek a fényét 

látják a „kék bolygót” megfigyelő 

űrhajósok? 

 Kémia: égés, lángfes-

tés. 

 

Biológia-egészségtan: 

lumineszcencia. 

 

Földrajz: természeti 

jelenségek, villámlás. 

Ismeretek:  

Elsődleges és másodlagos fény-

források. 

Fénykibocsátó folyamatok a ter-

mészetben. 

Az elsődleges és másodlagos 

fényforrások megkülönböztetése, 

gyakorlati felismerésük. 

Fénykibocsátást eredményező 

fizikai (villámlás, fémek izzása), 

kémiai és biokémiai (égés, szent-

jánosbogár, korhadó fa stb.) je-

lenségek gyűjtése. 

Ember és fény 

 

Problémák, jelenségek, alkalma-

zások: 

Milyen az ember és a fény viszo-

nya? 

Hogyan hasznosíthatjuk a fénnyel 

kapcsolatos tapasztalatainkat a 

környezetünk megóvásában? 

Milyen fényforrásokat haszná-

lunk? 

Milyen fényforrásokat érdemes 

használni a lakásban, az iskolá-

ban, a településeken, színpadon, 

 Biológia-egészségtan: 

a fényszennyezés bio-

lógiai hatásai, a fény-

szennyezés, mint a 

környezetszennyezés 

egyik formája. 

 

Kémia: nemesgázok, 

volfrám, izzók, fény-

csövek. 



 

 

filmen, közlekedésben stb. (szín-

érzet, hőérzet, élettartam)? 

Mit nevezünk fényszennyezés-

nek? 

Milyen Magyarország fényszeny-

nyezettsége? 

Ismeretek:  

Mesterséges fényforrások.  

Hagyományos és új mesterséges 

fényforrások sajátságainak ösz-

szegyűjtése, a fényforrások és az 

energiatakarékosság kapcsolatá-

nak vizsgálata (izzólámpa, fény-

cső, kompaktlámpa, LED-lámpa). 

Az új és elhasznált izzólámpa 

összehasonlítása. 

Összehasonlító leírás a mestersé-

ges fényforrások fajtáiról, színé-

ről és az okozott hőérzet összeha-

sonlítása. 

Fényszennyezés. A fényforrások használata egés-

zségügyi vonatkozásainak meg-

ismerése.  

A fényforrások használata kör-

nyezeti hatásainak megismerése. 

A fényszennyezés fogalmának 

megismerése. 

Az égbolt természetes fényforrá-

sai 

 

Problémák, jelenségek:  

A csillagos égbolt: Hold, csilla-

gok, bolygók, galaxisok, gázkö-

dök. A Hold és a Vénusz fázisai, 

a hold- és napfogyatkozások. 

Milyen történelmi elképzelések 

voltak a Napról, a csillagokról és 

a bolygókról? 

A csillagos égbolt megfigyelése 

szabad szemmel (távcsővel) és 

számítógépes planetárium-

programok futtatásával. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Az emberiség 

világképének változá-

sa. Csillagképek a kü-

lönböző kultúrákban. 

 

Kémia: hidrogén (héli-

um, magfúzió). 

 

Matematika: a kör és a 

gömb részei. 

 

Földrajz: A Naprend-

szer. A világűr megis-

merésének, kutatásá-

nak módszerei. 

Ismeretek: 

Az égbolt természetes fényforrá-

sai: a Nap, Hold, bolygók, csilla-

gok, csillaghalmazok, ködök stb. 

Az égi objektumok csoportosítása 

aszerint, hogy elsődleges (a csil-

lagok, köztük a Nap) vagy má-

sodlagos fényforrások (a bolygók 

és a holdak csak visszaverik a 

Nap fényét). A csillagok és a 

bolygók megkülönböztetése ké-

püknek kis távcsőbeli viselkedése 

alapján. 

A Naprendszer szerkezete.  

A Nap, a Naprendszer bolygói-

nak és azok holdjainak jellegze-

tességei. Megismerésük módsze-

A fázisok és fogyatkozások ér-

telmezése modellkísérletekkel. 

A Naprendszer szerkezetének 

megismerése; a Nap egy a sok 



 

 

rei. csillag közül. 

Geocentrikus és heliocentrikus 

világkép. 

A csillagos égbolt mozgásainak 

geocentrikus és heliocentrikus 

értelmezése. 

A tudományos kutatás modelle-

ken át a természettörvényekhez 

vezető útja mint folyamat. 

Ismeretek szerzése arról, hogy a 

Naprendszerről, a bolygókról és 

holdjaikról, valamint az (ál-

ló)csillagokról alkotott kép mi-

ként alakult az emberiség történe-

tében. 

Differenciált csoportmunka alap-

ján Ptolemaiosz, Kopernikusz, 

Galilei, Kepler munkásságának 

megismerése. 

A napfény és más fényforrások 

(elektromágneses) spektruma 

 

Problémák, jelenségek, alkalma-

zások:  

A Nap és más fényforrások fel-

bontott fénye (pl. gyertya lángja 

megsózva). 

Infralámpa, röntgenkép létrejötte 

(árnyékhatás), mikrohullámú 

sütő. 

A röntgen-ernyőszűrés az emberi 

szervezet és ipari anyagminták 

belső szerkezetének vizsgálatá-

ban, az UV-sugárzás veszélyei.  

 

Hőtanhoz továbbvezető problé-

mák: Mit hoz a villám, amivel 

felgyújtja a fát, amibe belecsap? 

Mit sugároznak ki a fénnyel 

együtt az izzított fémek? Mit ad a 

fény a kémiai reakcióhoz? 

 Biológia-egészségtan: 

növényi fotoszintézis, 

emberi élettani hatások 

(napozás); diagnoszti-

kai módszerek. 

 

Kémia: fotoszintézis 

(UV-fény hatására le-

játszódó reakciók, ke-

milumineszcencia). 

Ismeretek:  

A napfény és más fényforrások 

(elektromágneses) spektruma: 

rádióhullámok, mikrohullámok, 

infravörös sugárzás, látható fény, 

UV-sugárzás, röntgensugárzás.  

A különböző sugárzások hatásai-

ról a köznapi és a médiából 

származó ismeretek összegyűjté-

sével a látható fénytartomány 

kibővítése elektromágneses 

spektrummá, kiegészítése a szin-

tén közismert rádió- és mikrohul-

lámokkal, majd a röntgensugár-

zással. 

A Nap fénye és hősugárzása biz-

tosítja a Földön az élet feltételeit. 

Annak felismerése, hogy a fény 

hatására zajlanak le a növények 

életműködéséhez nélkülözhetet-

len kémiai reakciók. 



 

 

Példák az infravörös és az UV-

sugárzás, a röntgensugárzás élet-

tani hatásaira, veszélyeire, gya-

korlati alkalmazásaira a techni-

kában és a gyógyászatban.  

A napozás szabályai. 

Az infravörös és az UV-sugárzás, 

a röntgensugárzás élettani hatása-

inak, veszélyeinek, gyakorlati 

alkalmazásainak megismerése a 

technikában és a gyógyászatban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes vonalú terjedés, tükör, lencse, fénytörés, visszaverődés. 

Fényszennyezés. 

Nap, Naprendszer. Földközéppontú világkép, napközéppontú világkép. 

 



 

 

A
 f

ej
le

sz
té

s 
v
á
rt

 e
re

d
m

én
y
ei

 a
 k

ét
 é

v
fo

ly
a
m

o
s 

ci
k

lu
s 

v
ég

én
 

A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. 

Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törek-

vő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt. 

Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, 

célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. 

Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és törté-

nelmi háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. 

Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 

Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal kultu-

ráltan vitatkozni. 

A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkept i-

cizmusa. Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanu-

lással túl tud lépni.  

Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a 

technika, értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet 

szempontjából. Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. 

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos 

ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb össze-

függések felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 

Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában 

is lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le következtetéseket. 

Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, 

ismerje a fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait. 

Képes legyen a sebesség fogalmát különböző összefüggésekben is alkalmazni. 

Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt 

fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

Értse meg, hogy a gravitációs erő egy adott testre hat, és a Föld (vagy más égitest) 

vonzása okozza. 

A tanuló magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmeny-

nyiséghez kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezé-

sét. Ismerje fel a hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsola-

tát. 

Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. 

Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával. 

A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azo-

kat azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti 

különbséget. 

A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, 

hátrányait és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita 

során az érveket és az ellenérveket csoportosítsa és azokat a vita során felhasználja.  

Képes legyen a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetek-

ben az erő és a felület hányadosaként. 

Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával 

terjed a közegben. 

Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a 

legnagyobb. 

Ismerje az áramkör részeit, képes legyen egyszerű áramkörök összeállítására, és azok-

ban az áramerősség mérésére. 

Tudja, hogy az áramforrások kvantitatív jellemzője a feszültség. 

Tudja, hogy az elektromos fogyasztó elektromos energiát használ fel, alakít át. 



 

 

 

9–10. évfolyam 

 

Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi 

tapasztalatok összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismeretszerzés fő 

módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, matematikai leírása, 

igazolása, ellenőrzése és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. 

A diákok természetes érdeklődést mutatnak a kísérletek, jelenségek és azok megértése 

iránt. A tantervi ciklus a klasszikus fizika jól kísérletezhető témaköreit dolgozza fel, a 

tananyagot a tanulók általános absztrakciós szintjéhez és az aktuális matematikai 

tudásszintjéhez igazítva. Ily módon sem a mechanika, sem az elektromágnesség témája nem 

zárul le a gimnáziumi képzés első ciklusában.  

A megismerés módszerei között fontos kiindulópont a gyakorlati tapasztalatszerzés, 

kísérlet, mérés, ehhez kapcsolódik a tapasztalatok összegzése, a törvények megfogalmazása 

szóban és egyszerű matematikai formulákkal. A fizikatanításban ma már nélkülözhetetlen 

segéd- és munkaeszköz a számítógép.  

Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet 

szempontjából fontos gyakorlati fizikai ismereteknek a kellő mértékű elsajátíttatása. A tanuló 

érezze, hogy a fizikában tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban 

közlekedjen, hogy majd energiatudatosan éljen, olcsóbban éljen, hogy a természeti 

jelenségeket megfelelően értse és tudja magyarázni, az áltudományos reklámok ígéreteit 

helyesen tudja kezelni. 

A teljes évi órakeret 72 óra mindkét évfolyamon. 

9. évfolyam 

Tematikai egység 
Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan elemei 

Kinematika 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmérés 

alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás elemei, 

egyenletrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő 

kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és 

matematikai leírása. A természettudományos megismerés Galilei-féle 

módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a leg-

egyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig. A prob-

lémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez kap-

csolódó egyszerű feladatok megoldása során (is).  

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 

problémákra (pl. közlekedés, sport).  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapfogalmak: 

a köznapi testek mozgásformái: 

haladó mozgás és forgás.  

A tanuló legyen képes a mozgá-

sokról tanultak és a köznapi je-

lenségek összekapcsolására, a 

Matematika: függvény 

fogalma, grafikus ábrá-

zolás, egyenletrende-



 

 

 

Hely, hosszúság és idő mérése 

Hosszúság, terület, térfogat, tö-

meg, sűrűség, idő, erő mérése. 

Hétköznapi helymeghatározás, 

úthálózat km-számítása. GPS-

rendszer. 

fizikai fogalmak helyes használa-

tára, egyszerű számítások elvég-

zésére. 

Ismerje a mérés lényegi jellemző-

it, a szabványos és a gyakorlati 

mértékegységeket. 

Legyen képes gyakorlatban al-

kalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

zés. 

 

Informatika: függvény-

ábrázolás (táblázatke-

zelő használata). 

 

Testnevelés és sport: 

érdekes sebességada-

tok, érdekes sebessé-

gek, pályák technikai 

környezete.  

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

sebességei, reakcióidő. 

 

Művészetek; magyar 

nyelv és irodalom: 

mozgások ábrázolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

sebessége és fékútja, 

követési távolság, köz-

lekedésbiztonsági esz-

közök, technikai esz-

közök (autók, moto-

rok), GPS, rakéták, 

műholdak alkalmazása, 

az űrhajózás célja. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Galilei munkás-

sága;  

a kerék feltalálásának 

jelentősége. 

 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az égi-

testek mozgása, csil-

lagképek, távcsövek. 

A mozgás viszonylagossága, a 

vonatkoztatási rendszer. 

 

Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok egyen-

letesen mozgó vonatkoztatási 

rendszerekben (autó, vonat). 

Alkalmazások:  

földrajzi koordináták; GPS; 

helymeghatározás, távolságmérés 

radarral. 

Tudatosítsa a viszonyítási rend-

szer alapvető szerepét, megvá-

lasztásának szabadságát és cél-

szerűségét. 

Egyenes vonalú egyenletes moz-

gás kísérleti vizsgálata. 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Sebességrekordok a sportban, 

sebességek az élővilágban. 

Értelmezze az egyenes vonalú 

egyenletes mozgás jellemző 

mennyiségeit, tudja azokat grafi-

kusan ábrázolni és értelmezni. 

Egyenes vonalú, egyenletesen 

változó mozgás kísérleti vizsgála-

ta 

Ismerje a változó mozgás általá-

nos fogalmát, értelmezze az át-

lag- és pillanatnyi sebességet. 

Ismerje a gyorsulás fogalmát, 

vektor-jellegét. 

Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-t, 

grafikonokat. 

Tudjon egyszerű feladatokat 

megoldani. 

A szabadesés vizsgálata. 

 

A nehézségi gyorsulás meghatá-

rozása. 

Ismerje Galilei modern tudo-

mányteremtő, történelmi módsze-

rének lényegét:  

 a jelenség megfigyelése, 

 értelmező hipotézis felál-

lítása, 

 számítások elvégzése,  

– az eredmény ellenőrzése 

célzott kísérletekkel. 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges egyenletes 

mozgások összege. 

Vízszintes hajítás vizsgálata, ér-

telmezése összetett mozgásként.  

Ismerje a mozgások függetlensé-

gének elvét és legyen képes azt 

egyszerű esetekre (folyón átkelő 

csónak, eldobott labda pályája, a 

locsolócsőből kilépő vízsugár 



 

 

pályája) alkalmazni. 

Egyenletes körmozgás. 

A körmozgás, mint periodikus 

mozgás. 

A mozgás jellemzői (kerületi és 

szögjellemzők). 

A centripetális gyorsulás értel-

mezése. 

 

A bolygók körmozgáshoz hasonló 

centrális mozgása, Kepler törvé-

nyei. Kopernikuszi világkép alap-

jai. 

Ismerje a körmozgást leíró kerü-

leti és szögjellemzőket és tudja 

alkalmazni azokat.  

Tudja értelmezni a centripetális 

gyorsulást. 

Mutasson be egyszerű kísérlete-

ket, méréseket. Tudjon alapszintű 

feladatokat megoldani. 

 

A tanuló ismerje Kepler törvé-

nyeit, tudja azokat alkalmazni a 

Naprendszer bolygóira és mester-

séges holdakra.  

Ismerje a geocentrikus és helio-

centrikus világkép kultúrtörténeti 

dilemmáját és konfliktusát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjelleg, 

mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális gyorsu-

lás. 

 

Tematikai egység 

Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) – a new-

toni mechanika elemei 

DINAMIKA 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Erő, az erő mértékegysége, erőmérő, gyorsulás, tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a new-

toni dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód kiépí-

tése. Az általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom felcseré-

lése a dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet összhangjá-

ra. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A tehetetlenség törvénye (Newton 

I. axiómája). 

Mindennapos közlekedési tapasz-

talatok hirtelen fékezésnél, a biz-

tonsági öv szerepe. 

Az űrben, űrhajóban szabadon 

mozgó testek. 

Legyen képes az arisztotelészi 

mozgásértelmezés elvetésére. 

Ismerje a tehetetlenség fogalmát 

és legyen képes az ezzel kapcso-

latos hétköznapi jelenségek ér-

telmezésére. 

Ismerje az inercia-(tehetetlenségi) 

rendszer fogalmát. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Takarékos-

ság; légszennyezés, 

zajszennyezés; közle-

kedésbiztonsági esz-

közök, közlekedési 

szabályok, GPS, raké-

ták, műholdak alkal-

mazása, az űrhajózás 

célja. 

Biztonsági öv, ütközé-

ses balesetek, a gépko-

Az erő fogalma. 

Az erő alak- és mozgásállapot-

változtató hatása. 

Erőmérés rugós erőmérővel. 

A tanuló ismerje az erő alak- és 

mozgásállapot-változtató hatását, 

az erő mérését, mértékegységét, 

vektor-jellegét. Legyen képes erőt 

mérni rugós erőmérővel. 

Az erő  

mozgásállapot-változtató (gyorsí-

tó) hatása – Newton II. axiómája. 

 

Tudja Newton II. törvényét, lássa 

kapcsolatát az erő szabványos 

mértékegységével.  

Ismerje a tehetetlen tömeg fogal-



 

 

A tömeg, mint a tehetetlenség 

mértéke, a tömegközéppont fo-

galma. 

mát. Értse a tömegközéppont 

szerepét a valóságos testek moz-

gásának értelmezése során. 

csi biztonsági felszere-

lése, a biztonságos 

fékezés. Nagy sebes-

ségű utazás egészség-

ügyi hatásai. 

 

Biológia-egészségtan: 

reakcióidő, az állatok 

mozgása (pl. medúza). 

 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az 

égitestek mozgása, 

csillagképek, távcsö-

vek. 

Erőtörvények, a dinamika alap-

egyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

Tapadási és csúszási súrlódás. 

Alkalmazások: 

A súrlódás szerepe az autó gyor-

sításában, fékezésében. 

Szabadon eső testek súlytalansá-

ga. 

Ismerje, és tudja alkalmazni a 

tanult egyszerű erőtörvényeket. 

Legyen képes egyszerű feladatok 

megoldására, néhány egyszerű 

esetben: 

 állandó erővel húzott test;  

 mozgás lejtőn,  

 a súrlódás szerepe egysze-

rű mozgások esetén.  

Az egyenletes körmozgás dinami-

kája. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

vezetés kanyarban, út megdöntése 

kanyarban, hullámvasút; függőle-

ges síkban átforduló kocsi; műre-

pülés, körhinta, centrifuga. 

Értse, hogy az egyenletes kör-

mozgást végző test gyorsulását (a 

centripetális gyorsulást) a testre 

ható erők eredője adja, ami min-

dig a kör középpontjába mutat. 

Newton gravitációs törvénye. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

A nehézségi gyorsulás változása a 

Földön.  

Az árapály-jelenség kvalitatív 

magyarázata. A mesterséges hol-

dak mozgása és a szabadesés. 

A súlytalanság értelmezése az 

űrállomáson. Geostacionárius 

műholdak, hírközlési műholdak.  

Ismerje Newton gravitációs tör-

vényét. Tudja, hogy a gravitációs 

kölcsönhatás a négy alapvető 

fizikai kölcsönhatás egyike, meg-

határozó jelentőségű az égi mec-

hanikában. 

 

Legyen képes a gravitációs erő-

törvényt alkalmazni egyszerű 

esetekre. 

Értse a gravitáció szerepét az űr-

kutatással, űrhajózással kapcsola-

tos közismert jelenségekben. 

A kölcsönhatás törvénye (Newton 

III. axiómája). 

Ismerje Newton III. axiómáját és 

egyszerű példákkal tudja azt il-

lusztrálni. Értse, hogy az erő két 

test közötti kölcsönhatás. Legyen 

képes az erő és ellenerő világos 

megkülönböztetésére. 

A lendületváltozás és az erőhatás 

kapcsolata. 

Lendülettétel. 

Ismerje a lendület fogalmát, vek-

tor-jellegét, a lendületváltozás és 

az erőhatás kapcsolatát.  

 

Tudja a lendülettételt. 

Lendületmegmaradás párköl-

csönhatás (zárt rendszer) esetén.  

 

Ismerje a lendületmegmaradás 

törvényét párkölcsönhatás esetén. 

Tudjon értelmezni egyszerű köz-



 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

 golyók, korongok ütközése. 

Ütközéses balesetek a közleke-

désben. Miért veszélyes a kocca-

nás? Az utas biztonságát védő 

technikai megoldások (biztonsági 

öv, légzsák, a gyűrődő karosszé-

ria).  

A rakétameghajtás elve. 

napi jelenségeket a lendület 

megmaradásának törvényével. 

 

Legyen képes egyszerű számítá-

sok és mérési feladatok megoldá-

sára. 

 

Értse a rakétameghajtás lényegét. 

Pontszerű test egyensúlya. A tanuló ismerje, és egyszerű 

esetekre tudja alkalmazni a pont-

szerű test egyensúlyi feltételét. 

Legyen képes erővektorok ösz-

szegzésére. 

A kiterjedt test egyensúlya 

 

A kiterjedt test, mint speciális 

pontrendszer, tömegközéppont. 

Forgatónyomaték. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

emelők, tartószerkezetek, építé-

szeti érdekességek (pl. gótikus 

támpillérek, boltívek. 

 

Deformálható testek egyensúlyi 

állapota. 

Ismerje a kiterjedt test és a tö-

megközéppont fogalmát, tudja a 

kiterjedt test egyensúlyának ket-

tős feltételét. 

Ismerje az erő forgató hatását, a 

forgatónyomaték fogalmát. 

 

Legyen képes egyszerű számítá-

sok, mérések, szerkesztések el-

végzésére. 

 

Ismerje Hooke törvényét, értse a 

rugalmas alakváltozás és a belső 

erők kapcsolatát. 

Pontrendszerek mozgásának 

vizsgálata, dinamikai értelmezé-

se. 

Tudja, hogy az egymással köl-

csönhatásban lévő testek mozgá-

sát az egyes testekre ható külső 

erők és a testek közötti kényszer-

kapcsolatok figyelembevételével 

lehetséges értelmezni.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény, mozgás-

egyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés.  

 

Tematikai egység 
Erőfeszítés és hasznosság  

Munka – Energia – Teljesítmény 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A newtoni dinamika elemei, a fizikai munkavégzés tanult fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az általános iskolában tanult munka- és mechanikai energiafogalom 

elmélyítése és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazolása 

speciális esetekre és az energiamegmaradás törvényének általánosítá-

sa. Az elméleti megközelítés mellett a fizikai ismeretek mindennapi 

alkalmazásának bemutatása, gyakorlása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Fizikai munka és teljesítmény. A tanuló értse a fizikai munka- Matematika: a függ-



 

 

végzés és a teljesítmény fogal-

mát, ismerje mértékegységeiket. 

Legyen képes egyszerű feladatok 

megoldására.  

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés. 

 

Testnevelés és sport: 

sportolók teljesítmé-

nye, sportoláshoz 

használt pályák ener-

getikai viszonyai és 

sporteszközök energe-

tikája. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

fogyasztása, munka-

végzése, közlekedés-

biztonsági eszközök, 

technikai eszközök 

(autók, motorok). 

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

teljesítménye. 

Munkatétel 

 

Mechanikai energiafajták (hely-

zeti energia, mozgási energia, 

rugalmas energia). 

Ismerje a munkatételt és tudja azt 

egyszerű esetekre alkalmazni. 

 

Ismerje az alapvető mechanikai 

energiafajtákat, és tudja azokat a 

gyakorlatban értelmezni. 

A mechanikai 

energiamegmaradás törvénye. 

 

Alkalmazások, jelenségek:  

a fékút és a sebesség kapcsolata, 

a követési távolság meghatározá-

sa. 

Tudja egyszerű zárt rendszerek 

példáin keresztül értelmezni a 

mechanikai energiamegmaradás 

törvényét. 

 

Tudja, hogy a mechanikai 

energiamegmaradás nem teljesül 

súrlódás, közegellenállás esetén, 

mert a rendszer mechanikailag 

nem zárt. Ilyenkor a mechanikai 

energiaveszteség a súrlódási erő 

munkájával egyenlő. 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

Érdekességek, alkalmazások. 

– Ókori gépezetek, mai al-

kalmazások. Az egyszerű gépek 

elvének felismerése az élővilág-

ban. Egyszerű gépek az emberi 

szervezetben. 

Tudja a gyakorlatban használt 

egyszerű gépek működését értel-

mezni, ezzel kapcsolatban felada-

tokat megoldani. 

Értse, hogy az egyszerű gépekkel 

munka nem takarítható meg. 

Energia és egyensúlyi állapot.  Ismerje a stabil, labilis és kö-

zömbös egyensúlyi állapot fo-

galmát és tudja alkalmazni egy-

szerű esetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas ener-

gia, munkatétel, mechanikai energiamegmaradás. 

 

Tematikai egység Folyadékok és gázok mechanikája 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Hidrosztatikai és aerosztatikai alapismeretek, sűrűség, nyomás, lég-

nyomás, felhajtóerő; kémia: anyagmegmaradás, halmazállapotok, 

földrajz: tengeri, légköri áramlások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik legrégebbi 

területe és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. tengeri és légköri 

áramlások, a vízi- és szélenergia hasznosítása). A megismert fizikai 

törvények összekapcsolása a gyakorlati alkalmazásokkal. Önálló tanu-

lói kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése, hétköznapi jelen-

ségek fizikai értelmezésének gyakoroltatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Légnyomás kimutatása és méré-

se. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

„Horror vacui” – mint egykori 

tudományos hipotézis. (Torricelli 

kísérlete vízzel, Guericke váku-

um-kísérletei, Goethe-

barométer.) 

A légnyomás változásai. 

A légnyomás szerepe az időjárási 

jelenségekben, a barométer mű-

ködése.  

Ismerje a tanuló a légnyomás 

fogalmát, mértékegységeit. 

 

Ismerjen a levegő nyomásával 

kapcsolatos, gyakorlati szem-

pontból is fontos néhány jelensé-

get. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés. 

 

Kémia: folyadékok, 

felületi feszültség, kol-

loid rendszerek, gázok, 

levegő, viszkozitás, 

alternatív energiafor-

rások. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: hajózás 

szerepe, légiközleke-

dés szerepe. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízi jármű-

vek legnagyobb sebes-

ségeinek korlátja, lég-

nyomás, repülőgépek 

közlekedésbiztonsági 

eszközei, vízi és légi 

közlekedési szabályok. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vízi élőlények, mada-

rak mozgása, sebessé-

gei, reakcióidő. A 

nyomás és változásá-

nak hatása az emberi 

szervezetre (pl. súly-

fürdő, keszonbetegség, 

hegyi betegség). 

Alkalmazott hidrosztatika 

Pascal törvénye, hidrosztatikai 

nyomás. 

 

Hidraulikus gépek. 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek 

értelmezésére (pl. hidraulikus 

gépek alkalmazásai).  

Felhajtóerő nyugvó folyadékok-

ban és gázokban. 

Búvárharang, tengeralattjáró. 

Léghajó, hőlégballon. 

Legyen képes alkalmazni hid-

rosztatikai és aerosztatikai isme-

reteit köznapi jelenségek értel-

mezésére. 

Molekuláris erők folyadékokban 

(kohézió és adhézió). 

 

Felületi feszültség. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

habok különleges tulajdonságai, 

mosószerek hatásmechanizmusa. 

Ismerje a felületi feszültség fo-

galmát. Ismerje a határfelületek-

nek azt a tulajdonságát, hogy 

minimumra törekszenek.  

Legyen tisztában a felületi jelen-

ségek fontos szerepével az élő és 

élettelen természetben. 

Folyadékok és gázok áramlása  

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

légköri áramlások, a szél értel-

mezése a nyomásviszonyok alap-

ján, nagy tengeráramlásokat 

meghatározó környezeti hatások. 

Tudja, hogy az áramlások oka a 

nyomáskülönbség. Legyen képes 

köznapi áramlási jelenségek kva-

litatív fizikai értelmezésére. 

Tudja értelmezni az áramlási 

sebesség változását a keresztmet-

szettel az anyagmegmaradás 

(kontinuitási egyenlet) alapján. 

Közegellenállás 

 

Az áramló közegek energiája, a 

szél- és a vízi energia hasznosítá-

sa. 

Ismerje a közegellenállás jelen-

ségét, tudja, hogy a közegellenál-

lási erő sebességfüggő. 

Legyen tisztában a vízi és szél-

energia jelentőségével, hasznosí-

tásának múltbeli és korszerű le-

hetőségeivel. A megújuló ener-

giaforrások aktuális hazai hasz-

nosítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi feszültség, 

légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinamikai felhajtóerő, kö-



 

 

zegellenállás, szél- és vízi energia, szélerőmű, vízi erőmű. 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység 
Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér 

Elektrosztatika 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Erő, munka, energia, elektromos töltés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A 

mező jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, minden-

napi alkalmazások értelmezésével. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektrosztatikai alapjelenségek 

Elektromos kölcsönhatás.  

Elektromos töltés. 

A tanuló ismerje az elektrosztati-

kus alapjelenségeket, a pozitív és 

negatív töltést, tudjon egyszerű 

kísérleteket, jelenségeket értel-

mezni. 

Kémia: Elektron, pro-

ton, elektromos töltés, 

az atom felépítése, 

elektrosztatikus köl-

csönhatások, kristály-

rácsok szerkezete. Kö-

tés, polaritás, moleku-

lák polaritása, fémes 

kötés, fémek elektro-

mos vezetése. 

 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletren-

dezés, számok normál-

alakja, vektorok, függ-

vények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: balesetvé-

delem, földelés. 

Coulomb törvénye 

(A töltés mértékegysége). 

Ismerje a Coulomb-féle erőtör-

vényt. 

Az elektromos erőtér (mező)  

Az elektromos mező, mint a köl-

csönhatás közvetítője. 

Az elektromos térerősség vekto-

ra, a tér szerkezetének szemlélte-

tése erővonalakkal. 

A homogén elektromos mező. 

 

Az elektromos mező munkája 

homogén mezőben.  

Az elektromos feszültség fogalma.  

Ismerje a mező fogalmát, és léte-

zését fogadja el anyagi objek-

tumként. Tudja, hogy az elektro-

mos mező forrása/i a töl-

tés/töltések.  

Ismerje a mezőt jellemző térerős-

séget, értse az erővonalak jelenté-

sét. 

Ismerje a homogén elektromos 

mező fogalmát és jellemzését. 

Ismerje az elektromos feszültség 

fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozgatása 

során végzett munka nem függ az 

úttól, csak a kezdeti és végállapo-

tok helyzetétől. 

Legyen képes homogén elektro-

mos térrel kapcsolatos elemi fe-

ladatok megoldására. 

Töltés eloszlása fémes vezetőn. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

légköri elektromosság, csúcsha-

tás, villámhárító, Faraday-kalitka, 

árnyékolás. Miért véd az autó 

Tudja, hogy a fémre felvitt tölté-

sek a felületen helyezkednek el. 

Ismerje az elektromos megosztás, 

a csúcshatás jelenségét, a Fara-

day-kalitka és a villámhárító mű-

ködését és gyakorlati jelentősé-



 

 

karosszériája a villámtól? Elekt-

romos koromleválasztó. 

A fénymásoló működése. 

gét.  

Kapacitás fogalma. 

  

A síkkondenzátor kapacitása. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája. 

Ismerje a kapacitás fogalmát, a 

síkkondenzátor terét. 

 

Tudja értelmezni kondenzátorok 

soros és párhuzamos kapcsolását. 

Egyszerű kísérletek alapján tudja 

értelmezni, hogy a feltöltött kon-

denzátornak, azaz a kondenzátor 

elektromos terének energiája van. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, poten-

ciál, kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

 

Tematikai egység A mozgó töltések – egyenáram 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenáram értelmezése, mint a töltések áramlása. Az elektromos 

áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi és bio-

lógiai hatás). Az elméleten alapuló gyakorlati ismeretek kialakítása 

(egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos egyszerű számítá-

sok, telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, motorok). Az energia-

tudatos magatartás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromos áram fogalma, 

kapcsolata a fémes vezetőkben 

zajló töltésmozgással.  

A zárt áramkör. 

 

Jelenségek, alkalmazások:  

Volta-oszlop, laposelem, rúd-

elem, napelem. 

A tanuló ismerje az elektromos 

áram fogalmát, mértékegységét, 

mérését. Tudja, hogy az egyená-

ramú áramforrások feszültségét, 

pólusainak polaritását nem elekt-

romos jellegű belső folyamatok 

(gyakran töltésátrendeződéssel 

járó kémiai vagy más folyama-

tok) biztosítják. 

Ismerje az elektromos áramkör 

legfontosabb részeit, az áramkör 

ábrázolását kapcsolási rajzon.  

Kémia: Elektromos 

áram, elektromos ve-

zetés, rácstípusok tu-

lajdonságai és azok 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata. 

Galvánelemek műkö-

dése, elektromotoros 

erő. 

Ionos vegyületek 

elektromos vezetése 

olvadékban és oldat-

ban, elektrolízis. 

Vas mágneses tulaj-

donsága. 

 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletren-

dezés, számok normál-

alakja. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Áram bio-

Ohm törvénye, áram- és feszült-

ségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) ellenállá-

sa. Fajlagos ellenállás. 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő, kapocsfe-

szültség, a belső ellenállás fo-

galma. 

 

Az elektromos mező munkája az 

áramkörben. Az elektromos telje-

Ismerje az elektromos ellenállás, 

fajlagos ellenállás fogalmát, mér-

tékegységét és mérésének mód-

ját.  

Tudja Ohm törvényét. Legyen 

képes egyszerű számításokat vé-

gezni Ohm törvénye alapján. 

 

Ismerje a telepet jellemző elekt-

romotoros erő és a belső ellenál-

lás fogalmát, Ohm törvényét tel-



 

 

sítmény. 

Az elektromos áram hőhatása. 

Fogyasztók a háztartásban, fo-

gyasztásmérés, az energiatakaré-

kosság lehetőségei. 

jes áramkörre. 

 

Tudja értelmezni az elektromos 

áram teljesítményét, munkáját. 

Legyen képes egyszerű számítá-

sok elvégzésére. Tudja értelmez-

ni a fogyasztókon feltüntetett 

teljesítményadatokat. Az energia-

takarékosság fontosságának be-

mutatása. 

lógiai hatása, elektro-

mos áram a háztartás-

ban, biztosíték, fo-

gyasztásmérők, bale-

setvédelem. 

Világítás fejlődése és 

korszerű világítási 

eszközök. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

 

Informatika: mikroe-

lektronikai áramkörök, 

mágneses információ-

rögzítés. 

Összetett hálózatok.  

Ellenállások kapcsolása. Az ere-

dő ellenállás fogalma, számítása. 

Tudja a hálózatok törvényeit al-

kalmazni ellenállás-kapcsolások 

eredőjének számítása során.  

Az áram vegyi hatása. 

 

Az áram biológiai hatása. 

Tudja, hogy az elektrolitokban 

mozgó ionok jelentik az áramot. 

Ismerje az elektrolízis fogalmát, 

néhány gyakorlati alkalmazását. 

Értse, hogy az áram vegyi hatása 

és az élő szervezeteket gyógyító 

és károsító hatása között össze-

függés van.  

Ismerje az alapvető elektromos 

érintésvédelmi szabályokat és 

azokat a gyakorlatban is tartsa be. 

Mágneses mező (permanens 

mágnesek). 

 

Az egyenáram mágneses hatása  

Áram és mágnes kölcsönhatása.  

Egyenes vezetőben folyó egyená-

ram mágneses terének vizsgálata. 

A mágneses mezőt jellemző in-

dukcióvektor fogalma, mágneses 

indukcióvonalak.  

A vasmag (ferromágneses közeg) 

szerepe a mágneses hatás szem-

pontjából. Az áramjárta vezetőre 

ható erő mágneses térben. 

Az elektromágnes és gyakorlati 

alkalmazásai. 

Az elektromotor működése. 

Permanens mágnesek kölcsönha-

tása, a mágnesek tere. 

 

Tudja bemutatni az áram mágne-

ses terét egyszerű kísérlettel. 

Ismerje a tér jellemzésére alkal-

mas mágneses indukcióvektor 

fogalmát.  

Legyen képes a mágneses és az 

elektromos mező jellemzőinek 

összehasonlítására, a hasonlósá-

gok és különbségek bemutatásá-

ra. 

 

Tudja értelmezni az áramra ható 

erőt mágneses térben. 

 

Ismerje az egyenáramú motor 

működésének elvét.  

Lorentz-erő – mágneses tér hatá-

sa mozgó szabad töltésekre. 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát és 

tudja alkalmazni néhány jelenség 

értelmezésére (katódsugárcső, 

ciklotron). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és 

munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő-, kémi-



 

 

ai, biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor. 

 

Tematikai egység 
Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelensé-

gek, gáztörvények 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Hőmérséklet, hőmérséklet mérése. A gázokról kémiából tanult ismere-

tek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtágulás jelenségének tárgyalása, mint a hőmérséklet mérésének 

klasszikus alapjelensége. A gázok anyagi minőségtől független 

hőtágulásán alapuló Kelvin féle „abszolút” hőmérsékleti skála beveze-

tése. Gázok állapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti és el-

méleti vizsgálata.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet, hőmérők, hőmér-

sékleti skálák. 

Ismerje a tanuló a hőmérséklet-

mérésre leginkább elterjedt Cel-

sius-skálát, néhány gyakorlatban 

használt hőmérő működési elvét. 

Legyen gyakorlata hőmérsékleti 

grafikonok olvasásában. 

Kémia: a gáz fogalma 

és az állapothatározók 

közötti összefüggések: 

Avogadro törvénye, 

moláris térfogat, ab-

szolút, illetve relatív 

sűrűség. 

 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés, exponenciá-

lis függvény. 

 

Testnevelés és sport: 

sport nagy magassá-

gokban, sportolás a 

mélyben. 

 

Biológia-egészségtan: 

keszonbetegség, hegyi 

betegség, madarak 

repülése. 

 

Földrajz: széltérképek, 

nyomástérképek, 

hőtérképek, áramlások. 

Hőtágulás 

Szilárd anyagok lineáris, felületi 

és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

Ismerje a hőtágulás jelenségét 

szilárd anyagok és folyadékok 

esetén. Tudja a hőtágulás jelentő-

ségét a köznapi életben, ismerje a 

víz különleges hőtágulási sajátos-

ságát. 

Gázok állapotjelzői, összefüggé-

seik 

Boyle-Mariotte-törvény,  

Gay-Lussac-törvények. 

 

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti 

skála.  

Ismerje a tanuló a gázok alapvető 

állapotjelzőit, az állapotjelzők 

közötti, páronként kimérhető ösz-

szefüggéseket. 

 

Ismerje a Kelvin-féle hőmérsék-

leti skálát és legyen képes a két 

alapvető hőmérsékleti skála kö-

zötti átszámításokra. Tudja értel-

mezni az abszolút nulla fok jelen-

tését. Tudja, hogy a gázok döntő 

többsége átlagos körülmények 

között az anyagi minőségüktől 

függetlenül hasonló fizikai saját-

ságokat mutat. Ismerje az ideális 

gázok állapotjelzői között felírha-

tó összefüggést, az állapotegyen-

letet és tudjon ennek segítségével 

egyszerű feladatokat megoldani. 

Az ideális gáz állapotegyenlete. Tudja a gázok állapotegyenletét, 

mint az állapotjelzők között fenn-

álló összefüggést. 

 

Ismerje az izoterm, izochor és 



 

 

izobár, adiabatikus állapotválto-

zásokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor, 

izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

 

Tematikai egység 
Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása – Mole-

kuláris hőelmélet elemei  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyomása, 

rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai részecs-

kék tömege. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ideális gáz modelljének jellemzői. A gázok makroszkopikus jel-

lemzőinek értelmezése a modell alapján, a nyomás, hőmérséklet – 

átlagos kinetikus energia, „belső energia”. A melegítés hatására fellé-

pő hőmérséklet-növekedésnek és a belső energia változásának a mo-

dellre alapozott fogalmi összekapcsolása révén a hőtan főtételei meg-

értésének előkészítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális gáz kinetikus modellje. A tanuló ismerje a gázok univer-

zális tulajdonságait magyarázó 

részecske-modellt. 

Kémia: gázok tulaj-

donságai, ideális gáz. 

A gáz nyomásának és hőmérsék-

letének értelmezése. 

Értse a gáz nyomásának és hő-

mérsékletének a modellből kapott 

szemléletes magyarázatát.  

Az ekvipartíció tétele, a részecs-

kék szabadsági fokának fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos 

hőkapacitása.  

Ismerje az ekvipartíció-tételt, a 

gázrészecskék átlagos kinetikus 

energiája és a hőmérséklet közti 

kapcsolatot. Lássa, hogy a gázok 

melegítése során a gáz energiája 

nő, a melegítés lényege energia-

átadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció. 

 

Tematikai egység Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, melegí-

tés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtan főtételeinek tárgyalása során annak megértetése, hogy a ter-

mészetben lejátszódó folyamatokat általános törvények írják le. Az 

energiafogalom általánosítása, az energiamegmaradás törvényének 

kiterjesztése. A termodinamikai gépek működésének értelmezése, a 

termodinamikai hatásfok korlátos voltának megértetése. Annak elfo-

gadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen gép, 

berendezés sem, örökmozgók nem léteznek. A hőtani főtételek univer-

zális (a természettudományokra általánosan érvényes) tartalmának 

bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor- Követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

lati alkalmazások, ismeretek 

Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása.)  

 

A belső energia fogalmának ki-

alakítása. 

 

A belső energia megváltoztatása.  

Tudja, hogy a melegítés lényege 

energiaátadás, „hőanyag” nincs! 

 

Ismerje a tanuló a belső energia 

fogalmát, mint a gáz-részecskék 

energiájának összegét. Tudja, 

hogy a belső energia melegítéssel 

és/vagy munkavégzéssel változ-

tatható. 

Kémia: Exoterm és 

endotem folyamatok, 

termokémia, Hess- 

tétel, kötési energia, 

reakcióhő, égéshő, 

elektrolízis. 

Gyors és lassú égés, 

tápanyag, energiatarta-

lom (ATP), a kémiai 

reakciók iránya, meg-

fordítható folyamatok, 

kémiai egyensúlyok, 

stacionárius állapot, 

élelmiszerkémia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Folyamatos 

technológiai fejleszté-

sek, innováció. 

Hőerőművek gazdasá-

gos működtetése és 

környezetvédelme. 

 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló 

és nem 

megújuló energia fo-

galma. 

 

Biológia-egészségtan: 

az „éltető Nap”, hő-

háztartás, öltözködés. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom, idegen nyelvek: 

Madách Imre, Tom 

Stoppard. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek, vizuális 

kultúra: A Nap kitün-

tetett szerepe a mitoló-

giában és a művésze-

tekben. A beruházás 

megtérülése, megtérü-

lési idő, takarékosság. 

 

A termodinamika I. főtétele. 

 

Alkalmazások konkrét fizikai, 

kémiai, biológiai példákon. 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. főté-

telét mint az energiamegmaradás 

általánosított megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudja energe-

tikai szempontból értelmezni a 

gázok korábban tanult speciális 

állapotváltozásait. Kvalitatív pél-

dák alapján fogadja el, hogy az I. 

főtétel általános természeti tör-

vény, ami fizikai, kémiai, bioló-

giai, geológiai folyamatokra 

egyaránt érvényes. 

Hőerőgép. 

Gázzal végzett körfolyamatok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Az élő szervezet hőerőgépszerű 

működése. 

Gázok körfolyamatainak elméleti 

vizsgálata alapján értse meg a 

hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú 

működésének alapelvét. Tudja, 

hogy a hőerőgépek hatásfoka 

lényegesen kisebb, mint 100%. 

Tudja kvalitatív szinten alkal-

mazni a főtételt a gyakorlatban 

használt hőerőgépek, működő 

modellek energetikai magyaráza-

tára. Energetikai szempontból 

lássa a lényegi hasonlóságot a 

hőerőgépek és az élő szervezetek 

működése között. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége. Tudja, hogy „örökmozgó” (ener-

giabetáplálás nélküli hőerőgép) 

nem létezhet!  

A természeti folyamatok iránya. 

 

A spontán termikus folyamatok 

iránya, a folyamatok megfordítá-

sának lehetősége. 

Ismerje a reverzibilis és irrever-

zibilis változások fogalmát. Tud-

ja, hogy a természetben az irre-

verzibilitás a meghatározó. 

Kísérleti tapasztalatok alapján 

lássa, hogy különböző hőmérsék-

letű testek közti termikus köl-

csönhatás iránya meghatározott: a 

magasabb hőmérsékletű test 

energiát ad át az alacsonyabb 



 

 

hőmérsékletűnek; a folyamat 

addig tart, amíg a hőmérsékletek 

kiegyenlítődnek. A spontán fo-

lyamat iránya csak energia-

befektetés árán változtatható 

meg. 

Filozófia, magyar 

nyelv és irodalom: 

Madách: Az ember 

tragédiája, eszkimó 

szín, a Nap kihűl, az 

élet elpusztul. 

A termodinamika II. főtétele. Ismerje a hőtan II. főtételét és 

tudja, hogy kimondása tapasztala-

ti alapon történik. Tudja, hogy a 

hőtan II. főtétele általános termé-

szettörvény, a fizikán túl minden 

természettudomány és a műszaki 

tudományok is alapvetőnek tekin-

tik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtételek, hőerőgépek, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

 

Tematikai egység 
Hő felvétele hőmérsékletváltozás nélkül – halmazálla-

pot-változások 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-

változások energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A halmazál-

lapot-változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek értelmezése a 

fizikában, és a társ-természettudományok területén is.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A halmazállapotok makroszkopi-

kus jellemzése, energetikai és 

mikroszerkezeti értelmezése. 

A tanuló tudja, hogy az anyag 

különböző halmazállapotait (szi-

lárd, folyadék- és gázállapot) 

makroszkopikus fizikai tulajdon-

ságaik alapján jellemezni. Lássa, 

hogy ugyanazon anyag különbö-

ző halmazállapotai esetén a bel-

sőenergia-értékek különböznek, a 

halmazállapot megváltozása 

energiaközlést (elvonást) igényel. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés. 

 

Kémia: halmazállapot-

ok és halmazállapot-

változások, exoterm és 

endoterm folyamatok, 

kötési energia, 

képződéshő, reakció-

hő, üzemanyagok égé-

se, elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

a táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai, 

ökológia, az „éltető 

Nap”, hőháztartás, 

öltözködés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: folyamatos 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

A halmazállapot-változás energe-

tikai értelmezése.  

 

Jelenségek, alkalmazások: 

a hűtés mértéke és a hűtési sebes-

ség meghatározza a megszilárdu-

ló anyag mikro-szerkezetét és 

ezen keresztül sok tulajdonságát. 

Fontos a kohászatban, mirelit-

iparban. Ha a hűlés túl gyors, 

nincs kristályosodás – az olvadék 

üvegként szilárdul meg. 

Ismerje az olvadás, fagyás fo-

galmát, jellemző paramétereit 

(olvadáspont, olvadáshő). Legyen 

képes egyszerű kalorikus felada-

tok megoldására. Ismerje a fa-

gyás és olvadás szerepét a min-

dennapi életben. 



 

 

Párolgás és lecsapódás (forrás) 

A párolgás (forrás), lecsapódás 

jellemzői. Halmazállapot-

változások a természetben. A 

halmazállapot-változás energeti-

kai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások:  

a „kuktafazék” működése (a for-

ráspont nyomásfüggése), a párol-

gás hűtő hatása, szublimáció, 

desztilláció, szárítás, csapadék-

formák. 

Ismerje a párolgás, forrás, lecsa-

pódás jelenségét, mennyiségi 

jellemzőit. Legyen képes egysze-

rű számítások elvégzésére, a je-

lenségek felismerésére a hétköz-

napi életben (időjárás). Ismerje a 

forráspont nyomásfüggésének 

gyakorlati jelentőségét és annak 

alkalmazását. 

Legyen képes egyszerű kalorikus 

feladatok megoldására számítás-

sal. 

technológiai fejleszté-

sek, innováció. 

 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló 

és nem megújuló ener-

gia fogalma. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás). 

 

Tematikai egység Mindennapok hőtana 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai ismeretek 

hasznosságának tudatosítása. Kiscsoportos projektmunka otthoni, in-

ternetes és könyvtári témakutatással, adatgyűjtéssel, kísérletezés tanári 

irányítással. A csoportok eredményeinek bemutatása, megvitatása, 

értékelése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feldolgozásra ajánlott témák: 

 Halmazállapot-változások 

a természetben. 

 Korszerű fűtés, hőszigete-

lés a lakásban. 

 Hőkamerás felvételek. 

 Hogyan készít meleg vizet 

a napkollektor? 

 Hőtan a konyhában. 

 Naperőmű. 

 A vízerőmű és a hőerőmű 

összehasonlító vizsgálata. 

 Az élő szervezet mint 

termodinamikai gép. 

 Az UV- és az IR-sugárzás 

egészségügyi hatása. 

 Látszólagos „örökmoz-

gók” működésének vizsgálata. 

Kísérleti munka tervezése cso-

portmunkában, a feladatok fel-

osztása. 

A kísérletek megtervezése, a mé-

rések elvégzése, az eredmények 

rögzítése. 

Az eredmények nyilvános bemu-

tatása kiselőadások, kísérleti be-

mutató formájában.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: takarékos-

ság, az autók hűtési 

rendszerének téli vé-

delme. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: beruházás 

megtérülése, megtérü-

lési idő. 

 

Biológia-egészségtan: 

Táplálkozás, ökológiai 

problémák. A hajszál-

csövesség szerepe nö-

vényeknél, a levegő 

páratartalmának hatása 

az élőlényekre, fagy-

kár a gyümölcsösök-

ben, üvegházhatás, a 

vérnyomásra ható té-

nyezők. 

 



 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Madách: Az 

ember tragédiája (esz-

kimó szín). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 
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A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség fejlődése.  

A mozgástani alapfogalmak ismerete, grafikus feladatmegoldás. A newtoni mechani-

ka szemléleti lényegének elsajátítása: az erő nem a mozgás fenntartásához, hanem a 

mozgásállapot megváltoztatásához szükséges. 

Egyszerű kinematikai és dinamikai feladatok megoldása. 

A kinematika és dinamika mindennapi alkalmazása. 

Folyadékok és gázok sztatikájának és áramlásának alapjelenségei és ezek felismerése 

a gyakorlati életben. 

Az elektrosztatika alapjelenségei és fogalmai, az elektromos és a mágneses mező fi-

zikai objektumként való elfogadása. Az áramokkal kapcsolatos alapismeretek és azok 

gyakorlati alkalmazásai, egyszerű feladatok megoldása. 

A gázok makroszkopikus állapotjelzői és összefüggéseik, az ideális gáz golyómodell-

je, a nyomás és a hőmérséklet kinetikus értelmezése golyómodellel. 

Hőtani alapfogalmak, a hőtan főtételei, hőerőgépek. Annak ismerete, hogy gépeink 

működtetése, az élő szervezetek működése csak energia befektetése árán valósítható 

meg, a befektetett energia jelentős része elvész, a működésben nem hasznosul, 

„örökmozgó” létezése elvileg kizárt. Mindennapi környezetünk hőtani vonatkozásai-

nak ismerete. 

Az energiatudatosság fejlődése. 

 

11. évfolyam 

A képzés második szakasza a matematikailag igényesebb mechanikai és elektrodinamikai 

tartalmakat (rezgések, indukció, elektromágneses rezgések, hullámok), az optikát és a modern 

fizika két nagy témakörét: a héj- és magfizikát, valamint a csillagászat-asztrofizikát dolgozza 

fel. A mechanika, elektrodinamika és az optika esetén a jelenségek és a törvények 

megismerésén, az érdekességeken és a gyakorlati alkalmazásokon túl fontos az alapszintű 

feladat- és problémamegoldás. A modern fizikában a hangsúly a jelenségeken, a gyakorlati 

vonatkozásokon van.  

Az atommodellek fejlődésének bemutatása jó lehetőséget ad a fizikai törvények 

feltárásában alapvető modellezés lényegének koncentrált bemutatására. Az atomszerkezetek 

megismerésén keresztül jól kapcsolható a fizikai és a kémiai ismeretanyag, illetve 

megtárgyalható a kémiai kötésekkel összetartott kristályos és cseppfolyós anyagok 

mikroszerkezete és fizikai sajátságai közti kapcsolat. Ez utóbbi témának fontos része a 

félvezetők tárgyalása.  

A magfizika tárgyalása az elméleti alapozáson túl magába foglalja a nukleáris technika 

kérdéskörét, annak kockázati tényezőit is. A Csillagászat és asztrofizika fejezet a klasszikus 

csillagászati ismeretek rendszerezése után a magfizikához jól kapcsolódó csillagszerkezeti és 

kozmológiai kérdésekkel folytatódik. A fizika tematikus tanulásának záró éve döntően az 

ismeretek bővítését és rendszerezését szolgálja, bemutatva a fizika szerepét a mindennapi 

jelenségek és a korszerű technika értelmezésében, és hangsúlyozva a felelősséget 

környezetünk megóvásáért. A heti két órában tanult fizika alapot ad, de önmagában nem 



 

 

elegendő a fizika érettségi vizsga letételéhez, illetve a szakirányú (természettudományos és 

műszaki) felsőoktatásba történő bekapcsolódáshoz. Az eredményes vizsgázáshoz és a 

továbbtanuláshoz 11–12. évfolyamon intenzív kiegészítő foglalkozásokat kell szervezni. A 

kiegészítő felkészítés része kell, hogy legyen a matematikai ismeretek bővítése, a fizikai 

feladatmegoldás, a kísérleti készség fejlesztése.  

 

11. évfolyam 

A teljes évi órakeret 72 óra. 

 

Tematikai egység Mechanikai rezgések, hullámok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A forgásszögek szögfüggvényei. A dinamika alapegyenlete, a rugó 

erőtörvénye, kinetikus energia, rugóenergia, sebesség, hangtani jelen-

ségek, alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mechanikai rezgések tárgyalásával a váltakozó áramok és az elekt-

romágneses rezgések megértésének előkészítése. A rezgések szerepé-

nek bemutatása a mindennapi életben. A mechanikai hullámok tárgya-

lása. A rezgésállapot terjedésének, és a hullám időbeli és térbeli perio-

dicitásának leírásával az elektromágneses hullámok megértésének 

megalapozása. Hangtan tárgyalása a fizikai fogalmak és a köznapi 

jelenségek összekapcsolásával. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A rugóra akasztott rezgő test ki-

nematikai vizsgálata. 

 

A rezgésidő meghatározása. 

A tanuló ismerje a rezgő test jel-

lemző paramétereit (amplitúdó, 

rezgésidő, frekvencia). 

Ismerje és tudja grafikusan ábrá-

zolni a mozgás kitérés-idő, sebes-

ség-idő, gyorsulás-idő függvé-

nyeit. Tudja, hogy a rezgésidőt a 

test tömege és a rugóállandó ha-

tározza meg. 

Matematika: periodi-

kus függvények. 

 

Filozófia: az idő filo-

zófiai kérdései. 

 

Informatika: az infor-

matikai eszközök mű-

ködésének alapja, az 

órajel. A rezgés dinamikai vizsgálata. Tudja, hogy a harmonikus rezgés 

dinamikai feltétele a lineáris erő-

törvény. Képes felírni a rugón 

rezgő test mozgásegyenletét. 

A rezgőmozgás energetikai vizs-

gálata. 

 

A mechanikai energia-

megmaradás harmonikus rezgés 

esetén. 

Legyen képes a tanuló az ener-

giaviszonyok kvalitatív értelme-

zésére a rezgés során. Tudja, 

hogy a feszülő rugó energiája a 

test mozgási energiájává alakul, 

majd újból rugóenergiává. Ha a 

csillapító hatások elhanyagolha-

tók, a rezgésre érvényes a mec-

hanikai energia megmaradása.  



 

 

Tudja, hogy a környezeti hatások 

(súrlódás, közegellenállás) miatt 

a rezgés csillapodik. 

Ismerje a rezonancia jelenségét és 

ennek gyakorlati jelentőségét. 

A hullám fogalma, jellemzői. A tanuló tudja, hogy a mechani-

kai hullám a rezgésállapot terje-

dése valamely közegben, miköz-

ben anyagi részecskék nem ha-

ladnak a hullámmal, a hullámban 

energia terjed. 

Hullámterjedés egy dimenzióban, 

kötélhullámok. 

Kötélhullámok esetén értelmezze 

a jellemző mennyiségeket (hul-

lámhossz, periódusidő). 

Ismerje a terjedési sebesség, a 

hullámhossz és a periódusidő 

kapcsolatát. 

Ismerje a longitudinális és 

transzverzális hullámok fogalmát. 

Felületi hullámok.  

Hullámok visszaverődése, törése.  

Hullámok találkozása, állóhullá-

mok. 

Hullámok interferenciája, az erő-

sítés és a gyengítés feltételei. 

Hullámkádas kísérletek alapján 

értelmezze a hullámok visszave-

rődését, törését. 

Tudja, hogy a hullámok akadály-

talanul áthaladhatnak egymáson.  

Értse az interferencia jelenségét 

és értelmezze az erősítés és 

gyengítés (kioltás) feltételeit. 

Térbeli hullámok. 

Jelenségek: 

földrengéshullámok, 

lemeztektonika. 

Tudja, hogy alkalmas frekvenciá-

jú rezgés állandósult hullámálla-

potot (állóhullám) eredményez-

het. 

A hang mint a térben terjedő hul-

lám. 

A hang fizikai jellemzői. Alkalma-

zások:  

hallásvizsgálat. 

Hangszerek, a zenei hang jellem-

zői. 

Ultrahang és infrahang.  

A zajszennyeződés fogalma. 

Tudja, hogy a hang mechanikai 

rezgés, ami a levegőben longitu-

dinális hullámként terjed. 

Ismerje a hangmagasság, a hang-

erősség, a terjedési sebesség fo-

galmát. 

Legyen képes legalább egy hang-

szer működésének magyarázatá-

ra.  

Ismerje az ultrahang és az infra-

hang fogalmát, gyakorlati alkal-

mazását. 

Ismerje a hallás fizikai alapjait, a 

hallásküszöb és a zajszennyezés 

fogalmát.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hullámhossz, 

periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális hullám, hullámtörés, 

interferencia, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, hangmagasság, 



 

 

hangerő, rezonancia. 

 

Tematikai egység 
Mágnesség és elektromosság –  

Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett erőtér 

közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektromágneses 

indukció gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energiahálózatok is-

merete és az energiatakarékosság fogalmának kialakítása a fiatalokban.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses indukció 

jelensége. 

 

A mozgási indukció. 

 

A nyugalmi indukció. 

A tanuló ismerje a mozgási in-

dukció alapjelenségét, és tudja 

azt a Lorentz-erő segítségével 

értelmezni. 

Ismerje a nyugalmi indukció 

jelenségét. 

Tudja értelmezni Lenz törvényét 

az indukció jelenségeire. 

Kémia: elektromos áram, 

elektromos vezetés. 

 

Matematika: trigono-

metrikus függvények, 

függvénytranszformáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Az áram bio-

lógiai hatása, balesetvé-

delem, elektromos áram a 

háztartásban, biztosíték, 

fogyasztásmérők. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Váltakozó feszültség keltése, a 

váltóáramú generátor elve 

(mozgási indukció mágneses 

térben forgatott tekercsben). 

Értelmezze a váltakozó feszült-

ség keletkezését mozgásinduk-

cióval. 

Ismerje a szinuszosan váltakozó 

feszültséget és áramot leíró 

függvényt, tudja értelmezni a 

benne szereplő mennyiségeket. 

Lenz törvénye. 

A váltakozó feszültség és áram 

jellemző paraméterei. 

Ismerje Lenz törvényét. 

 

Ismerje a váltakozó áram effek-

tív hatását leíró mennyiségeket 

(effektív feszültség, áram, telje-

sítmény). 

Ohm törvénye váltóáramú háló-

zatban. 

Értse, hogy a tekercs és a kon-

denzátor ellenállásként viselke-

dik a váltakozó áramú hálózat-

ban. 

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Értelmezze a transzformátor 

működését az indukciótörvény 

alapján. 

Tudjon példákat a transzformá-

torok gyakorlati alkalmazására. 

Az önindukció jelensége. Ismerje az önindukció jelenségét 

és szerepét a gyakorlatban. 

 

Az elektromos energiahálózat. 

A háromfázisú energiahálózat 

jellemzői. 

Az energia szállítása az erőmű-

Ismerje a hálózati elektromos 

energia előállításának gyakorlati 

megvalósítását, az elektromos 

energiahálózat felépítését és 



 

 

től a fogyasztóig. 

Távvezeték, transzformátorok. 

 

Az elektromos energiafogyasz-

tás mérése. 

Az energiatakarékosság lehető-

ségei. 

 

Tudomány- és technikatörténet 

Jedlik Ányos, Siemens szerepe. 

Ganz, Diesel mozdonya. 

A transzformátor magyar felta-

lálói. 

működésének alapjait. 

 

Ismerje az elektromos energia-

fogyasztás mérésének fizikai 

alapjait, az energiatakarékosság 

gyakorlati lehetőségeit a közna-

pi életben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú generátor, 

váltóáramú elektromos hálózat. 

 

Tematikai egység 
Rádió, televízió, mobiltelefon 

Elektromágneses rezgések, hullámok 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Elektromágneses indukció, önindukció, kondenzátor, kapacitás, válta-

kozó áram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses sugárzások fizikai hátterének bemutatása. Az 

elektromágneses hullámok spektrumának bemutatása, érzékszerveink-

kel, illetve műszereinkkel érzékelt egyes spektrum-tartományai jel-

lemzőinek kiemelése. Az információ elektromágneses úton történő 

továbbításának elméleti és kísérleti megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses rezgőkör, 

elektromágneses rezgések. 

A tanuló ismerje az elektromág-

neses rezgőkör felépítését és mű-

ködését. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: kommuni-

kációs eszközök, in-

formációtovábbítás 

üvegszálas kábelen, 

levegőben, az infor-

máció tárolásának le-

hetőségei. 

 

Biológia-egészségtan: 

élettani hatások, a kép-

alkotó diagnosztikai 

eljárások, a megelőzés 

szerepe. 

 

Informatika: informá-

ciótovábbítás jogi sza-

bályozása, internetjo-

gok és  

-szabályok. 

Vizuális kultúra: Kép-

alkotó eljárások alkal-

Elektromágneses hullám, hullám-

jelenségek. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: információtovábbítás 

elektromágneses hullámokkal. 

Ismerje az elektromágneses hul-

lám fogalmát, tudja, hogy az 

elektromágneses hullámok fény-

sebességgel terjednek, a terjedé-

séhez nincs szükség közegre. 

Távoli, rezonanciára hangolt rez-

gőkörök között az elektromágne-

ses hullámok révén energiaátvitel 

lehetséges fémes összeköttetés 

nélkül. Az információtovábbítás 

új útjai. 

Az elektromágneses spektrum. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

hőfénykép, röntgenteleszkóp, 

rádiótávcső. 

Ismerje a tanuló az elektromág-

neses hullámok frekvenciatarto-

mányokra osztható spektrumát és 

az egyes tartományok jellemzőit. 

Az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

Tudja, hogy az elektromágneses 

hullámban energia terjed. 

Legyen képes példákon bemutat-



 

 

zások:  

a rádiózás fizikai alapjai. A tévé-

adás és -vétel elvi alapjai. A GPS 

műholdas helymeghatározás. A 

mobiltelefon. A mikrohullámú 

sütő. 

ni az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazását. 

mazása a digitális mű-

vészetekben, művészi 

reprodukciók. A média 

szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses hullám, 

elektromágneses spektrum. 

 

Tematikai egység Hullám- és sugároptika 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, elektro-

mágneses spektrum.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullámokról 

tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt szerepének 

tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök működé-

sének értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény mint elektromágneses hul-

lám. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

a lézer mint fényforrás, a lézer 

sokirányú alkalmazása. 

A fény terjedése, a vákuumbeli 

fénysebesség. 

A történelmi kísérletek a fény 

terjedési sebességének meghatá-

rozására. 

Tudja a tanuló, hogy a fény elekt-

romágneses hullám, az elektro-

mágneses spektrum egy meghatá-

rozott frekvenciatartományához 

tartozik. 

Tudja a vákuumbeli fénysebesség 

értékét, és azt, hogy mai tudásunk 

szerint ennél nagyobb sebesség 

nem létezhet (határsebesség). 

Biológia-egészségtan: 

A szem és a látás, a 

szem egészsége. Lá-

táshibák és korrekció-

juk. 

Az energiaátadás sze-

repe a gyógyászati 

alkalmazásoknál, a 

fény élettani hatása 

napozásnál. A fény 

szerepe a gyógyászat-

ban és a megfigyelés-

ben. 

Magyar nyelv és iro-

dalom, mozgóképkul-

túra és médiaismeret: 

A fény szerepe. Az 

Univerzum megisme-

résének irodalmi és 

művészeti vonatkozá-

sai, színek a művé-

szetben. 

Vizuális kultúra: a 

fényképezés mint mű-

vészet. 

A fény visszaverődése, törése új 

közeg határán (tükör, prizma). 

Ismerje a fény terjedésével kap-

csolatos geometriai optikai alap-

jelenségeket (visszaverődés, tö-

rés).  

Interferencia, polarizáció (opti-

kai rés, optikai rács). 

Ismerje a fény hullámtermészetét 

bizonyító legfontosabb kísérleti 

jelenségeket (interferencia, pola-

rizáció) és értelmezze azokat. 

A fehér fény színekre bontása. 

Prizma- és rácsszínkép. 

Tudja értelmezni a fehér fény 

összetett voltát. 

A fény kettős természete. Fénye-

lektromos hatás – Einstein-féle 

foton elmélete. 

Gázok vonalas színképe. 

Ismerje a fény részecsketulajdon-

ságára utaló fényelektromos kí-

sérletet, a foton fogalmát, energi-

áját. 

Legyen képes egyszerű számítá-

sokra a foton energiájának fel-

használásával. 

A geometriai optika alkalmazása. 

Képalkotás. 

Ismerje a geometriai optika leg-

fontosabb alkalmazásait.  



 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

a látás fizikája, a szivárvány. Op-

tikai kábel, spektroszkóp. A ha-

gyományos és a digitális fényké-

pezőgép működése. A lézer mint 

a digitális technika eszköze (CD-

írás, -olvasás, lézernyomtató). A 

3D-s filmek titka. Légköroptikai 

jelenségek (szivárvány, lemenő 

nap vörös színe). 

Értse a leképezés fogalmát, tük-

rök, lencsék képalkotását. Legyen 

képes egyszerű képszerkesztések-

re, és tudja alkalmazni a leképe-

zési törvényt egyszerű számításos 

feladatokban. 

Ismerje és értse a gyakorlatban 

fontos optikai eszközök (egyszerű 

nagyító, mikroszkóp, távcső), 

szemüveg működését. 

Legyen képes egyszerű optikai 

kísérletek elvégzésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás, 

interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás. 

 

Tematikai egység Az atomok szerkezete  
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Az anyag atomos szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztalatokon 

(súlyviszony-törvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában alapvető 

modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek változásain 

keresztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsített képszerű 

bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők 

sávszerkezetének, kvalitatív, kvantummechanikai szemléletű megala-

pozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag atomos felépítése felis-

merésének történelmi folyamata. 

Ismerje a tanuló az atomok léte-

zésére utaló korai természettu-

dományos tapasztalatokat, tudjon 

meggyőzően érvelni az atomok 

létezése mellett. 

 

Kémia: az anyag szer-

kezetéről alkotott el-

képzelések, a változá-

sukat előidéző kísérleti 

tények és a belőlük 

levont következteté-

sek, a periódusos rend-

szer elektronszerkezeti 

értelmezése. 

 

Matematika: folytonos 

és diszkrét változó. 

 

Filozófia: ókori görög 

bölcselet; az anyag 

mélyebb megismeré-

sének hatása a gondol-

kodásra, a tudomány 

felelősségének kérdé-

sei, a megismerhetőség 

határai és korlátai. 

A modern atomelméletet megala-

pozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: Thom-

son-modell. 

Az atommag felfedezése: Ruther-

ford-modell. 

Értse az atomról alkotott elképze-

lések (atommodellek) fejlődését: 

a modell mindig kísérleteken, 

méréseken alapul, azok eredmé-

nyeit magyarázza; új, a modellel 

már nem értelmezhető, azzal el-

lentmondásban álló kísérleti ta-

pasztalatok esetén új modell 

megalkotására van szükség. 

Mutassa be a modellalkotás lé-

nyegét Thomson és Rutherford 

modelljén, a modellt megalapozó 

és megdöntő kísérletek, jelensé-

gek alapján. 

Bohr-féle atommodell. Ismerje a Bohr-féle atommodell 

kísérleti alapjait (spektroszkópia, 



 

 

Rutherford-kísérlet).  

Legyen képes összefoglalni a 

modell lényegét és bemutatni, 

mennyire alkalmas az a gázok 

vonalas színképének értelmezésé-

re és a kémiai kötések magyará-

zatára. 

Az elektron kettős természete,  

de Broglie-hullámhossz. 

 

Alkalmazás:  

az elektronmikroszkóp. 

Ismerje az elektron hullámtermé-

szetét igazoló elektroninterferen-

cia-kísérletet. Értse, hogy az 

elektron hullámtermészetének 

ténye új alapot ad a mikrofizikai 

jelenségek megértéséhez. 

A kvantummechanikai atommo-

dell. 

Tudja, hogy a kvantummechani-

kai atommodell az elektronokat 

hullámként írja le. Tudja, hogy az 

elektronok impulzusa és helye 

egyszerre nem mondható meg 

pontosan. 

Fémek elektromos vezetése. 

Jelenség:  

szupravezetés. 

 

Félvezetők szerkezete és vezetési 

tulajdonságai. 

 

Mikroelektronikai alkalmazások: 

dióda, tranzisztor, LED, fényelem 

stb. 

Legyen kvalitatív képe a fémek 

elektromos ellenállásának klasz-

szikus értelmezéséről. 

A kovalens kötésű kristályok 

szerkezete alapján értelmezze a 

szabad töltéshordozók keltését 

tiszta félvezetőkben. 

Ismerje a szennyezett félvezetők 

elektromos tulajdonságait. 

Tudja magyarázni a p-n átmene-

tet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Bohr-

modell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők. 

 

Tematikai egység Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotópok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magfizika alapismereteinek bemutatása a XX. századi történelmi 

események, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben történő 

széleskörű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris kockázat 

kérdéseinek szempontjából. Az ismereteken alapuló energiatudatos 

szemlélet kialakítása. A betegség felismerése és a terápia során fellépő 

reális kockázatok felelős vállalásának megértése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az atommag alkotórészei, tömeg-

szám, rendszám, neutronszám. 

A tanuló ismerje az atommag 

jellemzőit (tömegszám, rend-

szám) és a mag alkotórészeit. 

Kémia: Atommag, 

proton, neutron, 

rendszám, tömegszám, 

izotóp, radioaktív 

izotópok és 
Az erős kölcsönhatás. 

Stabil atommagok létezésének 

Ismerje az atommagot összetartó 

magerők, az ún. „erős kölcsönha-



 

 

magyarázata.  tás” tulajdonságait. Tudja kvalita-

tív szinten értelmezni a mag köté-

si energiáját, értse a neutronok 

szerepét a mag stabilizálásában. 

Ismerje a tömegdefektus jelensé-

gét és kapcsolatát a kötési energi-

ával. 

alkalmazásuk, 

radioaktív bomlás. 

Hidrogén, hélium, 

magfúzió. 

 

Biológia-egészségtan: 

a sugárzások biológiai 

hatásai; a sugárzás 

szerepe az 

evolúcióban, a 

fajtanemesítésben a 

mutációk előidézése 

révén; a radioaktív 

sugárzások hatása. 

 

Földrajz: 

energiaforrások, az 

atomenergia szerepe a 

világ 

energiatermelésében. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

A Hirosimára és 

Nagaszakira ledobott 

két atombomba 

története, politikai 

háttere, későbbi 

következményei. 

Einstein; Szilárd Leó, 

Teller Ede és Wigner 

Jenő, a 

világtörténelmet 

formáló magyar 

tudósok.  

 

Filozófia; etika: a tu-

domány felelősségé-

nek kérdései. 

 

Matematika: valószí-

nűség-számítás.  

Magreakciók. Tudja értelmezni a fajlagos kötési 

energia-tömegszám grafikont, és 

ehhez kapcsolódva tudja értel-

mezni a lehetséges magreakció-

kat. 

A radioaktív bomlás. Ismerje a radioaktív bomlás típu-

sait, a radioaktív sugárzás fajtáit 

és megkülönböztetésük kísérleti 

módszereit. Tudja, hogy a radio-

aktív sugárzás intenzitása mérhe-

tő. Ismerje a felezési idő fogalmát 

és ehhez kapcsolódóan tudjon 

egyszerű feladatokat megoldani. 

A természetes radioaktivitás. Legyen tájékozott a természetben 

előforduló radioaktivitásról, a 

radioaktív izotópok bomlásával 

kapcsolatos bomlási sorokról. 

Ismerje a radioaktív kormeghatá-

rozási módszer lényegét.  

Mesterséges radioaktív izotópok 

előállítása és alkalmazása. 

Legyen fogalma a radioaktív izo-

tópok mesterséges előállításának 

lehetőségéről és tudjon példákat a 

mesterséges radioaktivitás né-

hány gyakorlati alkalmazására a 

gyógyászatban és a műszaki gya-

korlatban. 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-energia 

egyenértékűség. 

 

A láncreakció fogalma, létrejöt-

tének feltételei. 

Ismerje az urán–235 izotóp spon-

tán hasadásának jelenségét. Tudja 

értelmezni a hasadással járó 

energia-felszabadulást. 

Értse a láncreakció lehetőségét és 

létrejöttének feltételeit. 

Az atombomba. Értse az atombomba működésé-

nek fizikai alapjait és ismerje egy 

esetleges nukleáris háború globá-

lis pusztításának veszélyeit. 

Az atomreaktor és az atomerőmű. Ismerje az ellenőrzött láncreakció 

fogalmát, tudja, hogy az atomre-

aktorban ellenőrzött láncreakciót 

valósítanak meg és használnak 

energiatermelésre. Értse az atom-

energia szerepét az emberiség 



 

 

növekvő energiafelhasználásá-

ban, ismerje előnyeit és hátránya-

it. 

Ismerkedjen meg a paksi Atom-

erőmű működésével, annak gaz-

dasági jelentőségével. 

Magfúzió. Legyen tájékozott arról, hogy a 

csillagokban magfúziós folyama-

tok zajlanak, ismerje a Nap ener-

giatermelését biztosító fúziós 

folyamat lényegét. 

Tudja, hogy a H-bomba pusztító 

hatását mesterséges magfúzió 

során felszabaduló energiája biz-

tosítja. Tudja, hogy a békés ener-

giatermelésre használható elle-

nőrzött magfúziót még nem sike-

rült megvalósítani, de ez lehet a 

jövő perspektivikus energiaforrá-

sa.  

A radioaktivitás kockázatai. 

 

Sugárterhelés, sugárvédelem. 

Ismerje a kockázat fogalmát, 

számszerűsítésének módját és 

annak valószínűségi tartalmát.  

Ismerje a sugárvédelem fontossá-

gát és a sugárterhelés jelentősé-

gét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivitás, mag-

fúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor. 

 

Tematikai egység Csillagászat és asztrofizika elemei 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás tör-

vényei, a gravitációs erőtörvény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak bemutatása, hogy a csillagászat a megfigyelési módszerek 

gyors fejlődése révén a XXI. század vezető tudományává vált. A vi-

lágegyetemről szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség fel-

ismerje a helyét a kozmoszban, miközben minden eddiginél magasabb 

szinten meggyőzően igazolják az égi és földi jelenségek törvényeinek 

azonosságát.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Leíró csillagászat. 

Problémák: 

a csillagászat kultúrtörténete. 

Geocentrikus és heliocentrikus 

világkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagászati 

A tanuló legyen képes tájékozód-

ni a csillagos égbolton. 

Ismerje a csillagászati helymeg-

határozás alapjait. Ismerjen né-

hány csillagképet és legyen képes 

azokat megtalálni az égbolton. 

Ismerje a Nap és a Hold égi moz-

gásának jellemzőit, értse a Hold 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Koperni-

kusz, Kepler, Newton 

munkássága. A napfo-

gyatkozások szerepe 

az emberi kultúrában, 

a Hold „képének” ér-



 

 

műszerek.  

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

fázisainak változását, tudja értel-

mezni a hold- és napfogyatkozá-

sokat. 

Tájékozottság szintjén ismerje a 

csillagászat megfigyelési módsze-

reit az egyszerű távcsöves megfi-

gyelésektől az űrtávcsöveken át a 

rádióteleszkópokig.  

telmezése a múltban. 

 

Földrajz: a Föld for-

gása és keringése, a 

Föld forgásának kö-

vetkezményei (nyugati 

szelek öve), a Föld 

belső szerkezete, föld-

történeti katasztrófák, 

kráterbecsapódás kel-

tette felszíni alakza-

tok.  

 

Biológia-egészségtan: 

a Hold és az ember 

biológiai ciklusai, az 

élet feltételei. 

Kémia: a periódusos 

rendszer, a kémiai 

elemek keletkezése. 

 

Filozófia: a kozmoló-

gia kérdései. 

Égitestek. Ismerje a legfontosabb égitesteket 

(bolygók, holdak, üstökösök, kis-

bolygók és aszteroidák, csillagok 

és csillagrendszerek, galaxisok, 

galaxishalmazok) és azok legfon-

tosabb jellemzőit. 

Legyenek ismeretei a mesterséges 

égitestekről és azok gyakorlati 

jelentőségéről a tudományban és 

a technikában. 

A Naprendszer és a Nap. Ismerje a Naprendszer jellemzőit, 

a keletkezésére vonatkozó tudo-

mányos elképzeléseket. 

Tudja, hogy a Nap csak egy az 

átlagos csillagok közül, miközben 

a földi élet szempontjából megha-

tározó jelentőségű. Ismerje a Nap 

legfontosabb jellemzőit: 

a Nap szerkezeti felépítését, bel-

ső, energiatermelő folyamatait és 

sugárzását, a Napból a Földre 

érkező energia mennyiségét (nap-

állandó). 

Csillagrendszerek, Tejútrendszer 

és galaxisok. 

A csillagfejlődés: 

a csillagok szerkezete, energia-

mérlege és keletkezése. 

Kvazárok, pulzárok; fekete lyu-

kak. 

Legyen tájékozott a csillagokkal 

kapcsolatos legfontosabb tudo-

mányos ismeretekről. Ismerje a 

gravitáció és az energiatermelő 

nukleáris folyamatok meghatáro-

zó szerepét a csillagok kialakulá-

sában, „életében” és megszűnésé-

ben. 

A kozmológia alapjai 

Problémák, jelenségek: 

a kémiai anyag (atommagok) 

kialakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

A földihez hasonló élet, kultúra 

esélye és keresése, exobolygók 

kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

Legyenek alapvető ismeretei az 

Univerzumra vonatkozó aktuális 

tudományos elképzelésekről. Is-

merje az ősrobbanásra és a Világ-

egyetem tágulására utaló csillagá-

szati méréseket. Ismerje az Uni-

verzum korára és kiterjedésére 

vonatkozó becsléseket, tudja, 

hogy az Univerzum gyorsuló 

ütemben tágul. 



 

 

 műholdak, 

 hírközlés és meteorológia, 

 GPS, 

 űrállomás, 

 holdexpediciók, 

 bolygók kutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világegyetem, 

Naprendszer, űrkutatás. 
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A mechanikai fogalmak bővítése a rezgések és hullámok témakörével, valamint a 

forgómozgás és a síkmozgás gyakorlatban is fontos ismereteivel. 

Az elektromágneses indukcióra épülő mindennapi alkalmazások fizikai alapjainak 

ismerete: elektromos energia-hálózat, elektromágneses hullámok. 

Az optikai jelenségek értelmezése hármas modellezéssel (geometriai optika, hul-

lámoptika, foton-optika). Hétköznapi optikai jelenségek értelmezése.  

A modellalkotás jellemzőinek bemutatása az atommodellek fejlődésén. 

Alapvető ismeretek a kondenzált anyagok szerkezeti és fizikai tulajdonságainak 

összefüggéseiről. 

A magfizika elméleti ismeretei alapján a korszerű nukleáris technikai alkalmazások 

értelmezése. A kockázat ismerete és reális értékelése. 

A csillagászati alapismeretek felhasználásával Földünk elhelyezése az Univerzum-

ban, szemléletes kép az Univerzum térbeli, időbeli méreteiről. 

A csillagászat és az űrkutatás fontosságának ismerete és megértése. 

Képesség önálló ismeretszerzésre, forráskeresésre, azok szelektálására és feldolgo-

zására. 



 

 

Növelt és emelt óraszámú képzés – hagyományos tanterv 

Az emelt szintű fizika oktatás célkitűzései 

 

A tanulók ismeretanyagának bővítésén túl a meglévő ismeretek elmélyítése, azok között 

egyre több összefüggés megismerése; a megismert összefüggések használata a tudományban, 

természeti jelenségek magyarázatában és a hétköznapokban egyaránt. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, s ebben a matematikai eszközök biztos 

használata, a tanult ismeretek önálló alkalmazása. Feladatok megoldásánál az összetettebb 

feladatok szintjéig el kell jutniuk. 

A tanulókkal el kell sajátíttatni a természettudományos gondolkodás alapjait, és a fizika 

vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazását. Az egyszerűbb kísérletek, mérések 

önálló elvégzésén túl tudniuk kell kísérleteket, méréseket tervezni is a tanultak alapján. 

Törekedni kell a fizika órákon is arra, hogy a tanulók szabatosan fogalmazva fejtsék ki 

gondolataikat, nyelvtanilag is helyesen tudják elmagyarázni az összefüggéseket szóban és 

írásban egyaránt. 

Több témakör összekapcsolását igénylő, összetett fizikai problémák és feladatok 

megoldására is fel kell készíteni a tanulókat. 

Az általános műveltség és sokoldalúság jegyében tájékozódjanak a fizika tudomány- és 

technikatörténeti vonatkozásairól az egyetemes kultúrtörténetben. 

A környezet- és természetvédelemmel összefüggő problémák lényegét értsék meg, és 

próbálják elemezni. 

Az internet segítségével oly könnyen elérhető természettudományos és technikai 

információk sokaságában meg kell tanulni tájékozódni és eligazodni a diákoknak. 

A középszinthez képest többletként jelentkező tartalmi anyagrészek feldolgozása és 

minőségi fejlesztés a tanulóknál minél nagyobb egyéni tanulói aktivitásra törekedve. Az 

anyagrészek közötti kapcsolatok, a jelenségek közötti ok-okozati összefüggések stb.. 

elemzése. 

Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli és szóbeli részének módszereit és arányait  

figyelembe véve célszerű a tantervi anyag egyes részeit feldolgozni. (tesztkérdések, 

számszerű feladatok stb.. arányát követve.) Lehetőség szerint elvégezhető néhány kísérlet a 

tanulókkal újra, de mindenképpen fel kell eleveníteni a kísérletek lényegét, magyarázatát, 

néhány újat is megtervezni. 

Az érdeklődő tanulók 9. és 10. osztályban heti 1-1, ún. orientációs fizika órán vehetnek 

részt, 11. évfolyamon pedig belép az emelt szintű oktatás +2 órája, majd 12.-ben heti +3 óra. 

Ebben az órakeretben kell azt a minőségi és mennyiségi többletet hozzátenni az alapórán már 

elsajátított fizikatudáshoz, amit az emelt szintű érettségin megkövetelnek. Összesen 

36+36+72+96=240 óra áll ehhez rendelkezésre. 

A fizika orientáció és később a fakultáció is osztályozott tantárgy. 9-11. évfolyamon az 

alapórás jegyekhez számítjuk be , míg 12-ben önállóan érdemjegyet kapnak a diákok. 

 

A fizika tantárgy érettségi vizsgakövetelményeit a kerettantervek jelenleg nem 

érintették, így a felkészülés alapja továbbra is a korábbi érettségi követelményrendszer. 

Amennyiben változások lesznek ezen a téren is, úgy módosítani fogjuk a felkészítést. 



 

 

Növelt óraszámú képzés 

9. évfolyam 

36 óra ( heti 1 óra) 

 

Tematikai egység Kinematika 
Órakeret 

12óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmérés 

alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás elemei, 

egyenletrendezés. 

A normál fizika órákon a tanév során tanult ismeretek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő 

kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és 

matematikai leírása. A természettudományos megismerés Galilei-féle 

módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a leg-

egyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig. A prob-

lémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez kap-

csolódó egyszerű feladatok megoldása során (is).  

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 

problémákra (pl. közlekedés, sport).  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapfogalmak: 

a köznapi testek mozgásformái: 

haladó mozgás és forgás.  

Hely, hosszúság és idő mérése 

Hosszúság, terület, térfogat, tö-

meg, sűrűség, idő, erő mérése. 

Hétköznapi helymeghatározás, 

úthálózat km-számítása. GPS-

rendszer. 

Analóg és digitális mérőműsze-

rek összehasonlítása 

A tanuló legyen képes a mozgá-

sokról tanultak és a köznapi je-

lenségek összekapcsolására, a 

fizikai fogalmak helyes használa-

tára, nehezebb, összetettebb szá-

mítások elvégzésére is. 

Ismerje a mérés lényegi jellemző-

it, a szabványos és a gyakorlati 

mértékegységeket. 

Legyen képes gyakorlatban al-

kalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

Matematika: függvény 

fogalma, grafikus ábrá-

zolás, egyenletrende-

zés. 

Informatika: függvény-

ábrázolás (táblázatke-

zelő használata). 

Testnevelés és sport: 

érdekes sebességada-

tok, érdekes sebessé-

gek, pályák technikai 

környezete.  

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

sebességei, reakcióidő. 

Művészetek; magyar 

nyelv és irodalom: 

mozgások ábrázolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

sebessége és fékútja, 

követési távolság, köz-

lekedésbiztonsági esz-

A mozgás viszonylagossága, a 

vonatkoztatási rendszer. 

Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok egyen-

letesen mozgó vonatkoztatási 

rendszerekben (autó, vonat). 

Alkalmazások:  

földrajzi koordináták; GPS; 

helymeghatározás, távolságmérés 

radarral. 

Tudatosítsa a viszonyítási rend-

szer alapvető szerepét, megvá-

lasztásának szabadságát és cél-

szerűségét. 

Egyenes vonalú egyenletes moz- Értelmezze az egyenes vonalú 



 

 

gás kísérleti vizsgálata. 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Sebességrekordok a sportban, 

sebességek az élővilágban. 

egyenletes mozgás jellemző 

mennyiségeit, tudja azokat grafi-

kusan ábrázolni és értelmezni. 

Tudja ugyanazt a feladatot több 

koordinátarendszerben is megol-

dani (Pl. Földhöz, vonathoz rög-

zített koord.rsz.) 

Ismerje az átlagsebesség fogal-

mát, kiszámítási módját. 

 

közök, technikai esz-

közök (autók, moto-

rok), GPS, rakéták, 

műholdak alkalmazása, 

az űrhajózás célja. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Galilei munkás-

sága;  

a kerék feltalálásának 

jelentősége. 

 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az égi-

testek mozgása, csil-

lagképek, távcsövek. 

Egyenes vonalú, egyenletesen 

változó mozgás kísérleti vizsgála-

ta 

Ismerje a változó mozgás általá-

nos fogalmát, értelmezze az át-

lag- és pillanatnyi sebességet. 

Ismerje a gyorsulás fogalmát, 

vektor-jellegét. 

Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-t, 

grafikonokat, a grafikonok tulaj-

donságai felhasználva tudjon 

számolni. 

Tudjon nehezebb feladatokat 

megoldani. 

A szabadesés vizsgálata. 

A nehézségi gyorsulás meghatá-

rozása. 

Tudjon függőleges hajításokkal 

kapcsolatos feladatokat megolda-

ni, ahol a kezdősebesség felfelé 

ill. lefelé mutat. 

 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges egyenletes 

mozgások összege. 

Vízszintes hajítás vizsgálata, ér-

telmezése összetett mozgásként. 

A ferde hajítások vizsgálata 

Ismerje a mozgások függetlensé-

gének elvét és legyen képes azt 

egyszerű esetekre (folyón átkelő 

csónak, eldobott labda pályája, a 

locsolócsőből kilépő vízsugár 

pályája) alkalmazni. 

Egyenletes körmozgás. 

A körmozgás, mint periodikus 

mozgás. 

A mozgás jellemzői (kerületi és 

szögjellemzők). 

A centripetális gyorsulás értel-

mezése. 

A bolygók körmozgáshoz hasonló 

centrális mozgása, Kepler törvé-

nyei. Kopernikuszi világkép alap-

jai. 

Ismerje a körmozgást leíró kerü-

leti és szögjellemzőket és tudja 

alkalmazni azokat.  

Tudja értelmezni a centripetális 

gyorsulást. 

Tudjon nehezebb feladatokat 

megoldani. 

A tanuló Kepler törvényeinek 

segítségével képes legyen szá-

molni (bolygók keringési ide-

je…) 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjelleg, 

mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális gyorsu-

lás. 

 

Tematikai egység DINAMIKA Órakeret 



 

 

12 óra 

Előzetes tudás Erő, az erő mértékegysége, erőmérő, gyorsulás, tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a new-

toni dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód kiépí-

tése. Az általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom felcseré-

lése a dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet összhangjá-

ra. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A tehetetlenség törvénye (Newton 

I. axiómája). 

Mindennapos közlekedési tapasz-

talatok hirtelen fékezésnél, a biz-

tonsági öv szerepe. 

Az űrben, űrhajóban szabadon 

mozgó testek. 

Ismerje a tehetetlenség fogalmát 

és legyen képes az ezzel kapcso-

latos hétköznapi jelenségek ér-

telmezésére. 

Ismerje az inercia-(tehetetlenségi) 

rendszer fogalmát. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Takarékos-

ság; légszennyezés, 

zajszennyezés; közle-

kedésbiztonsági esz-

közök, közlekedési 

szabályok, GPS, raké-

ták, műholdak alkal-

mazása, az űrhajózás 

célja. 

Biztonsági öv, ütközé-

ses balesetek, a gépko-

csi biztonsági felszere-

lése, a biztonságos 

fékezés. Nagy sebes-

ségű utazás egészség-

ügyi hatásai. 

 

Biológia-egészségtan: 

reakcióidő, az állatok 

mozgása (pl. medúza). 

 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az 

égitestek mozgása, 

csillagképek, távcsö-

vek. 

Az erő fogalma. 

Az erő alak- és mozgásállapot-

változtató hatása. 

Erőmérés rugós erőmérővel. 

A tanuló ismerje az erő alak- és 

mozgásállapot-változtató hatását, 

az erő mérését, mértékegységét, 

vektor-jellegét. Legyen képes 

erőt mérni rugós erőmérővel. 

Az erő  

mozgásállapot-változtató (gyorsí-

tó) hatása – Newton II. axiómája. 

 

A tömeg, mint a tehetetlenség 

mértéke, a tömegközéppont fo-

galma. 

Tudja Newton II. törvényét, lássa 

kapcsolatát az erő szabványos 

mértékegységével.  

Ismerje a tehetetlen tömeg fo-

galmát. Értse a tömegközéppont 

szerepét a valóságos testek moz-

gásának értelmezése során. 

Legyen képes számítással megha-

tározni különböző pontrendsze-

rek, testek tömegközéppontját. 

Erőtörvények, a dinamika alap-

egyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

Tapadási és csúszási súrlódás. 

Alkalmazások: 

A súrlódás szerepe az autó gyor-

sításában, fékezésében. 

Szabadon eső testek súlytalansá-

ga. 

Ismerje, és tudja alkalmazni a 

tanult egyszerű erőtörvényeket. 

Legyen képes egyszerű feladatok 

megoldására, néhány egyszerű 

esetben: 

 állandó erővel húzott test;  

 mozgás lejtőn,  

 a súrlódás szerepe egysze-

rű mozgások esetén.  

Az egyenletes körmozgás dinami-

kája. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

vezetés kanyarban, út megdönté-

se kanyarban, hullámvasút; füg-

gőleges síkban átforduló kocsi; 

műrepülés, körhinta, centrifuga. 

Értse, hogy az egyenletes kör-

mozgást végző test gyorsulását (a 

centripetális gyorsulást) a testre 

ható erők eredője adja, ami min-

dig a kör középpontjába mutat. 

Legyen képes a jelenségekhez 

kapcsolódó feladatok megoldásá-

ra 



 

 

Newton gravitációs törvénye. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

A nehézségi gyorsulás változása 

a Földön.  

A mesterséges holdak mozgása és 

a szabadesés. 

A súlytalanság értelmezése az 

űrállomáson. Geostacionárius 

műholdak, hírközlési műholdak.  

Ismerje Newton gravitációs tör-

vényét. Tudja, hogy a gravitációs 

kölcsönhatás a négy alapvető 

fizikai kölcsönhatás egyike, meg-

határozó jelentőségű az  

Legyen képes a gravitációs erő-

törvényt alkalmazni a feladatok-

ban 

 

A kölcsönhatás törvénye (Newton 

III. axiómája). 

Ismerje Newton III. axiómáját és 

egyszerű példákkal tudja azt il-

lusztrálni. Értse, hogy az erő két 

test közötti kölcsönhatás. Legyen 

képes az erő és ellenerő világos 

megkülönböztetésére. 

A lendületváltozás és az erőhatás 

kapcsolata. 

Lendülettétel. 

Ismerje a lendület fogalmát, vek-

tor-jellegét, a lendületváltozás és 

az erőhatás kapcsolatát.  

Tudja a lendülettételt. 

Lendületmegmaradás párköl-

csönhatás (zárt rendszer) esetén.  

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

 golyók, korongok ütközése. 

Ütközéses balesetek a közleke-

désben. Miért veszélyes a kocca-

nás? Az utas biztonságát védő 

technikai megoldások (biztonsági 

öv, légzsák, a gyűrődő karosszé-

ria).  

A rakétameghajtás elve. 

Ismerje a lendületmegmaradás 

törvényét párkölcsönhatás esetén. 

Tudjon értelmezni egyszerű köz-

napi jelenségeket a lendület 

megmaradásának törvényével. 

Legyen képes megoldani rugal-

matlan ütközésekkel kapcsolatos 

feladatokat. 

 

 

Pontszerű test egyensúlya. A tanuló ismerje, és tudja alkal-

mazni a pontszerű test egyensúlyi 

feltételét síkbeli és térbeli felada-

tokban is. 

A kiterjedt test egyensúlya 

A kiterjedt test, mint speciális 

pontrendszer, tömegközéppont. 

Forgatónyomaték. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

emelők, tartószerkezetek, építé-

szeti érdekességek (pl. gótikus 

támpillérek, boltívek. 

Deformálható testek egyensúlyi 

állapota. 

Ismerje a kiterjedt test és a tö-

megközéppont fogalmát, tudja a 

kiterjedt test egyensúlyának ket-

tős feltételét. 

Ismerje az erő forgató hatását, a 

forgatónyomaték fogalmát. 

Legyen képes számítások, méré-

sek, szerkesztések elvégzésére. 

Ismerje Hooke törvényét, értse a 

rugalmas alakváltozás és a belső 

erők kapcsolatát. 

Pontrendszerek mozgásának 

vizsgálata, dinamikai értelmezé-

Tudja, hogy az egymással köl-

csönhatásban lévő testek mozgá-



 

 

se. sát az egyes testekre ható külső 

erők és a testek közötti kényszer-

kapcsolatok figyelembevételével 

lehetséges értelmezni.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény, mozgás-

egyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés.  

 

Tematikai egység Munka – Energia – Teljesítmény 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A newtoni dinamika elemei, a fizikai munkavégzés tanult fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alap órán tanult munka- és mechanikai energiafogalom elmélyítése 

és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazolása speciális ese-

tekre és az energiamegmaradás törvényének általánosítása 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Fizikai munka és teljesítmény. A tanuló értse a fizikai munka-

végzés és a teljesítmény fogal-

mát, ismerje mértékegységeiket. 

Legyen képes feladatok megoldá-

sára.  

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés. 

 

Testnevelés és sport: 

sportolók teljesítmé-

nye, sportoláshoz 

használt pályák ener-

getikai viszonyai és 

sporteszközök energe-

tikája. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

fogyasztása, munka-

végzése, közlekedés-

biztonsági eszközök, 

technikai eszközök 

(autók, motorok). 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

teljesítménye. 

Munkatétel 

 

Mechanikai energiafajták (hely-

zeti energia, mozgási energia, 

rugalmas energia). 

Ismerje a munkatételt és tudja azt 

alkalmazni. 

Ismerje az alapvető mechanikai 

energiafajtákat, és tudja azokat a 

gyakorlatban értelmezni. 

A mechanikai 

energiamegmaradás törvénye. 

 

Alkalmazások, jelenségek:  

a fékút és a sebesség kapcsolata, 

a követési távolság meghatározá-

sa. 

Tudja zárt rendszerek példáin 

keresztül értelmezni a mechani-

kai energiamegmaradás törvé-

nyét. 

Tudja, hogy a mechanikai 

energiamegmaradás nem teljesül 

súrlódás, közegellenállás esetén, 

mert a rendszer mechanikailag 

nem zárt. Ilyenkor a mechanikai 

energiaveszteség a súrlódási erő 

munkájával egyenlő. 

Legyen képes feladatok megoldá-

sára. 

Rugalmas ütközések vizsgálata 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

 

Tudja a gyakorlatban használt 

egyszerű gépek működését értel-

mezni, ezzel kapcsolatban felada-

tokat megoldani. 

Értse, hogy az egyszerű gépekkel 

munka nem takarítható meg. 

Energia és egyensúlyi állapot.  Ismerje a stabil, labilis és kö-

zömbös egyensúlyi állapot fo-

galmát és tudja alkalmazni egy-

szerű esetekben. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas ener-

gia, munkatétel, mechanikai energiamegmaradás. 

 

Tematikai egység Folyadékok és gázok mechanikája 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Hidrosztatikai és aerosztatikai alapismeretek, sűrűség, nyomás, lég-

nyomás, felhajtóerő; kémia: anyagmegmaradás, halmazállapotok, 

földrajz: tengeri, légköri áramlások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik legrégebbi 

területe és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. tengeri és légköri 

áramlások, a vízi- és szélenergia hasznosítása). A megismert fizikai 

törvények összekapcsolása a gyakorlati alkalmazásokkal. Önálló tanu-

lói kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése, hétköznapi jelen-

ségek fizikai értelmezésének gyakoroltatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Légnyomás kimutatása és méré-

se. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

 

Ismerje a tanuló a légnyomás 

fogalmát, mértékegységeit. 

 

Ismerjen a levegő nyomásával 

kapcsolatos, gyakorlati szem-

pontból is fontos néhány jelensé-

get. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés. 

 

Kémia: folyadékok, 

felületi feszültség, kol-

loid rendszerek, gázok, 

levegő, viszkozitás, 

alternatív energiafor-

rások. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: hajózás 

szerepe, légiközleke-

dés szerepe. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízi jármű-

vek legnagyobb sebes-

ségeinek korlátja, lég-

nyomás, repülőgépek 

közlekedésbiztonsági 

eszközei, vízi és légi 

közlekedési szabályok. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vízi élőlények, mada-

rak mozgása, sebessé-

gei, reakcióidő. A 

nyomás és változásá-

nak hatása az emberi 

Alkalmazott hidrosztatika 

Pascal törvénye, hidrosztatikai 

nyomás. 

Hidraulikus gépek. 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek 

értelmezésére (pl. hidraulikus 

gépek alkalmazásai).  

Felhajtóerő nyugvó folyadékok-

ban és gázokban. 

Búvárharang, tengeralattjáró. 

Léghajó, hőlégballon. 

Legyen képes alkalmazni hid-

rosztatikai és aerosztatikai isme-

reteit köznapi jelenségek értel-

mezésére. 

Molekuláris erők folyadékokban 

(kohézió és adhézió). 

 

Felületi feszültség. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

habok különleges tulajdonságai, 

mosószerek hatásmechanizmusa. 

Ismerje a felületi feszültség fo-

galmát. Ismerje a határfelületek-

nek azt a tulajdonságát, hogy 

minimumra törekszenek.  

Legyen tisztában a felületi jelen-

ségek fontos szerepével az élő és 

élettelen természetben. 

Folyadékok és gázok áramlása  

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

légköri áramlások, a szél értel-

mezése a nyomásviszonyok alap-

ján, nagy tengeráramlásokat 

meghatározó környezeti hatások. 

Tudja, hogy az áramlások oka a 

nyomáskülönbség. Legyen képes 

köznapi áramlási jelenségek kva-

litatív fizikai értelmezésére. 

Tudja értelmezni az áramlási 

sebesség változását a keresztmet-

szettel az anyagmegmaradás 

(kontinuitási egyenlet) alapján. 

Közegellenállás 

 

Ismerje a közegellenállás jelen-

ségét, tudja, hogy a közegellenál-



 

 

Az áramló közegek energiája, a 

szél- és a vízi energia hasznosítá-

sa. 

lási erő sebességfüggő. 

Legyen tisztában a vízi és szél-

energia jelentőségével, hasznosí-

tásának múltbeli és korszerű le-

hetőségeivel. A megújuló ener-

giaforrások aktuális hazai hasz-

nosítása.  

szervezetre (pl. súly-

fürdő, keszonbetegség, 

hegyi betegség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi feszültség, 

légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinamikai felhajtóerő, kö-

zegellenállás, szél- és vízi energia, szélerőmű, vízi erőmű. 

 

10. évfolyam 

36 óra ( heti 1 óra) 

 

Tematikai egység 
Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelensé-

gek, gáztörvények 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Hőmérséklet, hőmérséklet mérése. A gázokról kémiából tanult ismere-

tek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtágulás jelenségének tárgyalása, mint a hőmérséklet mérésének 

klasszikus alapjelensége. A gázok anyagi minőségtől független 

hőtágulásán alapuló Kelvin féle „abszolút” hőmérsékleti skála beveze-

tése. Gázok állapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti és el-

méleti vizsgálata.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet, hőmérők, hőmér-

sékleti skálák. 

Ismerje a tanuló a hőmérséklet-

mérésre leginkább elterjedt Cel-

sius-skálát, néhány gyakorlatban 

használt hőmérő működési elvét. 

Legyen gyakorlata hőmérsékleti 

grafikonok olvasásában. 

Kémia: a gáz fogalma 

és az állapothatározók 

közötti összefüggések: 

Avogadro törvénye, 

moláris térfogat, ab-

szolút, illetve relatív 

sűrűség. 

 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés, exponenciá-

lis függvény. 

 

Testnevelés és sport: 

sport nagy magassá-

gokban, sportolás a 

mélyben. 

 

Hőtágulás 

Szilárd anyagok lineáris, felületi 

és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

Ismerje a hőtágulás jelenségét 

szilárd anyagok és folyadékok 

esetén. Tudja a hőtágulás jelentő-

ségét a köznapi életben, ismerje a 

víz különleges hőtágulási sajátos-

ságát. 

Gázok állapotjelzői, összefüggé-

seik 

Boyle-Mariotte-törvény,  

Gay-Lussac-törvények. 

 

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti 

skála.  

Ismerje a tanuló a gázok alapvető 

állapotjelzőit, az állapotjelzők 

közötti, páronként kimérhető ösz-

szefüggéseket. 

 

Ismerje a Kelvin-féle hőmérsék-

leti skálát és legyen képes a két 



 

 

alapvető hőmérsékleti skála kö-

zötti átszámításokra. Tudja értel-

mezni az abszolút nulla fok jelen-

tését. Tudja, hogy a gázok döntő 

többsége átlagos körülmények 

között az anyagi minőségüktől 

függetlenül hasonló fizikai saját-

ságokat mutat. Ismerje az ideális 

gázok állapotjelzői között felírha-

tó összefüggést, az állapotegyen-

letet és tudjon ennek segítségével 

egyszerű feladatokat megoldani. 

Biológia-egészségtan: 

keszonbetegség, hegyi 

betegség, madarak 

repülése. 

 

Földrajz: széltérképek, 

nyomástérképek, 

hőtérképek, áramlások. 

Az ideális gáz állapotegyenlete. Tudja a gázok állapotegyenletét, 

mint az állapotjelzők között fenn-

álló összefüggést. 

 

Ismerje az izoterm, izochor és 

izobár, adiabatikus állapotválto-

zásokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor, 

izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

 

Tematikai egység 
Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása – Mole-

kuláris hőelmélet elemei  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyomása, 

rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai részecs-

kék tömege. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ideális gáz modelljének jellemzői. A gázok makroszkopikus jel-

lemzőinek értelmezése a modell alapján, a nyomás, hőmérséklet – 

átlagos kinetikus energia, „belső energia”. A melegítés hatására fellé-

pő hőmérséklet-növekedésnek és a belső energia változásának a mo-

dellre alapozott fogalmi összekapcsolása révén a hőtan főtételei meg-

értésének előkészítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális gáz kinetikus modellje. A tanuló ismerje a gázok univer-

zális tulajdonságait magyarázó 

részecske-modellt. 

Kémia: gázok tulaj-

donságai, ideális gáz. 

A gáz nyomásának és hőmérsék-

letének értelmezése. 

Értse a gáz nyomásának és hő-

mérsékletének a modellből kapott 

szemléletes magyarázatát.  

Az ekvipartíció tétele, a részecs-

kék szabadsági fokának fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos 

hőkapacitása.  

Ismerje az ekvipartíció-tételt, a 

gázrészecskék átlagos kinetikus 

energiája és a hőmérséklet közti 

kapcsolatot. Lássa, hogy a gázok 

melegítése során a gáz energiája 

nő, a melegítés lényege energia-

átadás. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció. 

 

Tematikai egység Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, melegí-

tés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtan főtételeinek tárgyalása során annak megértetése, hogy a ter-

mészetben lejátszódó folyamatokat általános törvények írják le. Az 

energiafogalom általánosítása, az energiamegmaradás törvényének 

kiterjesztése. A termodinamikai gépek működésének értelmezése, a 

termodinamikai hatásfok korlátos voltának megértetése. Annak elfo-

gadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen gép, 

berendezés sem, örökmozgók nem léteznek. A hőtani főtételek univer-

zális (a természettudományokra általánosan érvényes) tartalmának 

bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása.)  

 

A belső energia fogalmának ki-

alakítása. 

 

A belső energia megváltoztatása.  

Tudja, hogy a melegítés lényege 

energiaátadás, „hőanyag” nincs! 

 

Ismerje a tanuló a belső energia 

fogalmát, mint a gáz-részecskék 

energiájának összegét. Tudja, 

hogy a belső energia melegítéssel 

és/vagy munkavégzéssel változ-

tatható. 

Kémia: Exoterm és 

endotem folyamatok, 

termokémia, Hess- 

tétel, kötési energia, 

reakcióhő, égéshő, 

elektrolízis. 

Gyors és lassú égés, 

tápanyag, energiatarta-

lom (ATP), a kémiai 

reakciók iránya, meg-

fordítható folyamatok, 

kémiai egyensúlyok, 

stacionárius állapot, 

élelmiszerkémia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Folyamatos 

technológiai fejleszté-

sek, innováció. 

Hőerőművek gazdasá-

gos működtetése és 

környezetvédelme. 

 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló 

és nem 

megújuló energia fo-

galma. 

 

Biológia-egészségtan: 

az „éltető Nap”, hő-

A termodinamika I. főtétele. 

 

Alkalmazások konkrét fizikai, 

kémiai, biológiai példákon. 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. főté-

telét mint az energiamegmaradás 

általánosított megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudja energe-

tikai szempontból értelmezni a 

gázok korábban tanult speciális 

állapotváltozásait. Kvalitatív pél-

dák alapján fogadja el, hogy az I. 

főtétel általános természeti tör-

vény, ami fizikai, kémiai, bioló-

giai, geológiai folyamatokra 

egyaránt érvényes. 

Hőerőgép. 

Gázzal végzett körfolyamatok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Az élő szervezet hőerőgépszerű 

működése. 

Gázok körfolyamatainak elméleti 

vizsgálata alapján értse meg a 

hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú 

működésének alapelvét. Tudja, 

hogy a hőerőgépek hatásfoka 

lényegesen kisebb, mint 100%. 

Tudja kvalitatív szinten alkal-

mazni a főtételt a gyakorlatban 

használt hőerőgépek, működő 

modellek energetikai magyaráza-



 

 

tára. Energetikai szempontból 

lássa a lényegi hasonlóságot a 

hőerőgépek és az élő szervezetek 

működése között. 

háztartás, öltözködés. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom, idegen nyelvek: 

Madách Imre, Tom 

Stoppard. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek, vizuális 

kultúra: A Nap kitün-

tetett szerepe a mitoló-

giában és a művésze-

tekben. A beruházás 

megtérülése, megtérü-

lési idő, takarékosság. 

 

Filozófia, magyar 

nyelv és irodalom: 

Madách: Az ember 

tragédiája, eszkimó 

szín, a Nap kihűl, az 

élet elpusztul. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége. Tudja, hogy „örökmozgó” (ener-

giabetáplálás nélküli hőerőgép) 

nem létezhet!  

A természeti folyamatok iránya. 

 

A spontán termikus folyamatok 

iránya, a folyamatok megfordítá-

sának lehetősége. 

Ismerje a reverzibilis és irrever-

zibilis változások fogalmát. Tud-

ja, hogy a természetben az irre-

verzibilitás a meghatározó. 

Kísérleti tapasztalatok alapján 

lássa, hogy különböző hőmérsék-

letű testek közti termikus köl-

csönhatás iránya meghatározott: a 

magasabb hőmérsékletű test 

energiát ad át az alacsonyabb 

hőmérsékletűnek; a folyamat 

addig tart, amíg a hőmérsékletek 

kiegyenlítődnek. A spontán fo-

lyamat iránya csak 

energiabefektetés árán változtat-

ható meg. 

A termodinamika II. főtétele. Ismerje a hőtan II. főtételét és 

tudja, hogy kimondása tapasztala-

ti alapon történik. Tudja, hogy a 

hőtan II. főtétele általános termé-

szettörvény, a fizikán túl minden 

természettudomány és a műszaki 

tudományok is alapvetőnek tekin-

tik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtételek, hőerőgépek, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

 

Tematikai egység Halmazállapot-változások 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-

változások energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A halmazál-

lapot-változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek értelmezése a 

fizikában, és a társ-természettudományok területén is.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A halmazállapotok makroszkopi-

kus jellemzése, energetikai és 

mikroszerkezeti értelmezése. 

A tanuló tudja, hogy az anyag 

különböző halmazállapotait (szi-

lárd, folyadék- és gázállapot) 

makroszkopikus fizikai tulajdon-

ságaik alapján jellemezni. Lássa, 

hogy ugyanazon anyag különbö-

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés. 

 

Kémia: halmazállapot-



 

 

ző halmazállapotai esetén a bel-

sőenergia-értékek különböznek, a 

halmazállapot megváltozása 

energiaközlést (elvonást) igényel. 

ok és halmazállapot-

változások, exoterm és 

endoterm folyamatok, 

kötési energia, 

képződéshő, reakció-

hő, üzemanyagok égé-

se, elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

a táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai, 

ökológia, az „éltető 

Nap”, hőháztartás, 

öltözködés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: folyamatos 

technológiai fejleszté-

sek, innováció. 

 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló 

és nem megújuló ener-

gia fogalma. 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

A halmazállapot-változás energe-

tikai értelmezése.  

 

Jelenségek, alkalmazások: 

a hűtés mértéke és a hűtési sebes-

ség meghatározza a megszilárdu-

ló anyag mikro-szerkezetét és 

ezen keresztül sok tulajdonságát. 

Fontos a kohászatban, mirelit-

iparban. Ha a hűlés túl gyors, 

nincs kristályosodás – az olvadék 

üvegként szilárdul meg. 

Ismerje az olvadás, fagyás fo-

galmát, jellemző paramétereit 

(olvadáspont, olvadáshő). Legyen 

képes egyszerű kalorikus felada-

tok megoldására. Ismerje a fa-

gyás és olvadás szerepét a min-

dennapi életben. 

Párolgás és lecsapódás (forrás) 

A párolgás (forrás), lecsapódás 

jellemzői. Halmazállapot-

változások a természetben. A 

halmazállapot-változás energeti-

kai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások:  

a „kuktafazék” működése (a for-

ráspont nyomásfüggése), a párol-

gás hűtő hatása, szublimáció, 

desztilláció, szárítás, csapadék-

formák. 

Ismerje a párolgás, forrás, lecsa-

pódás jelenségét, mennyiségi 

jellemzőit. Legyen képes egysze-

rű számítások elvégzésére, a je-

lenségek felismerésére a hétköz-

napi életben (időjárás). Ismerje a 

forráspont nyomásfüggésének 

gyakorlati jelentőségét és annak 

alkalmazását. 

Legyen képes egyszerű kalorikus 

feladatok megoldására számítás-

sal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás). 

 

Tematikai egység Elektrosztatika 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Erő, munka, energia, elektromos töltés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A 

mező jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, min-

dennapi alkalmazások értelmezésével. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektrosztatikai alapjelenségek 

Elektromos kölcsönhatás.  

Elektromos töltés. 

A tanuló ismerje az elektrosztati-

kus alapjelenségeket, a pozitív és 

negatív töltést, tudjon egyszerű 

kísérleteket, jelenségeket értel-

mezni. 

Kémia: Elektron, pro-

ton, elektromos töltés, 

az atom felépítése, 

elektrosztatikus köl-

csönhatások, kristály-

rácsok szerkezete. Kö-

tés, polaritás, moleku-

lák polaritása, fémes 

Coulomb törvénye 

(A töltés mértékegysége). 

Ismerje a Coulomb-féle erőtör-

vényt, legyen képes feladatok 

megoldásásra 



 

 

Az elektromos erőtér (mező)  

Az elektromos mező, mint a köl-

csönhatás közvetítője. 

Az elektromos térerősség vekto-

ra, a tér szerkezetének szemlélte-

tése erővonalakkal. 

A homogén elektromos mező. 

Az elektromos mező munkája 

homogén mezőben.  

Az elektromos feszültség fogalma.  

Ismerje a mező fogalmát, és léte-

zését fogadja el anyagi objek-

tumként. Tudja, hogy az elektro-

mos mező forrása/i a töl-

tés/töltések.  

Ismerje a mezőt jellemző térerős-

séget, értse az erővonalak jelenté-

sét. 

Ismerje a homogén elektromos 

mező fogalmát és jellemzését. 

Ismerje az elektromos feszültség 

fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozgatása 

során végzett munka nem függ az 

úttól, csak a kezdeti és végállapo-

tok helyzetétől. 

Legyen képes homogén elektro-

mos térrel kapcsolatos feladatok 

megoldására. 

kötés, fémek elektro-

mos vezetése. 

 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletren-

dezés, számok normál-

alakja, vektorok, függ-

vények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: balesetvé-

delem, földelés. 

Töltés eloszlása fémes vezetőn. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

légköri elektromosság, csúcsha-

tás, villámhárító, Faraday-kalitka, 

árnyékolás. Miért véd az autó 

karosszériája a villámtól? Elekt-

romos koromleválasztó. 

A fénymásoló működése. 

Tudja, hogy a fémre felvitt tölté-

sek a felületen helyezkednek el. 

Ismerje az elektromos megosztás, 

a csúcshatás jelenségét, a Fara-

day-kalitka és a villámhárító mű-

ködését és gyakorlati jelentősé-

gét.  

Kapacitás fogalma. 

  

A síkkondenzátor kapacitása. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája. 

Ismerje a kapacitás fogalmát, a 

síkkondenzátor kapacitását, terét. 

Ismerje a szigetelő réteg szerepét 

a kondenzátor kapacitásában. 

Tudjon soros és párhuzamos kap-

csolású kondenzátorok esetében 

eredő kapacitást számolni.Legyen 

képes a feltöltött kondenzátor 

elektromos terének az energiáját 

kiszámolni. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, poten-

ciál, kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

 

Tematikai egység A mozgó töltések – egyenáram 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenáram értelmezése, mint a töltések áramlása. Az elektromos 

áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi és bioló-

giai hatás.) 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Az elektromos áram fogalma, 

kapcsolata a fémes vezetőkben 

zajló töltésmozgással.  

A zárt áramkör. 

Jelenségek, alkalmazások:  

Volta-oszlop, laposelem, rúd-

elem, napelem. 

A tanuló ismerje az elektromos 

áram fogalmát, mértékegységét, 

mérését.  

Ismerje az elektromos áramkör 

legfontosabb részeit, az áramkör 

ábrázolását kapcsolási rajzon.  

Kémia: Elektromos 

áram, elektromos veze-

tés, rácstípusok tulaj-

donságai és azok 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata. 

Galvánelemek műkö-

dése, elektromotoros 

erő. 

Ionos vegyületek 

elektromos vezetése 

olvadékban és oldat-

ban, elektrolízis. 

Vas mágneses tulaj-

donsága. 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletren-

dezés, számok normál-

alakja. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Áram bio-

lógiai hatása, elektro-

mos áram a háztartás-

ban, biztosíték, fo-

gyasztásmérők, bale-

setvédelem. 

Világítás fejlődése és 

korszerű világítási 

eszközök. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Informatika: mikroe-

lektronikai áramkörök, 

mágneses információ-

rögzítés. 

Ohm törvénye, áram- és feszült-

ségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) ellenállá-

sa. Fajlagos ellenállás. 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő, kapocsfe-

szültség, a belső ellenállás fo-

galma. 

 

Az elektromos mező munkája az 

áramkörben. Az elektromos telje-

sítmény. 

Az elektromos áram hőhatása. 

Fogyasztók a háztartásban, fo-

gyasztásmérés, az energiatakaré-

kosság lehetőségei. 

Ismerje az elektromos ellenállás, 

fajlagos ellenállás fogalmát, mér-

tékegységét és mérésének módját.  

Tudja Ohm törvényét. Legyen 

képes számításokat végezni Ohm 

törvénye alapján az egyenáramú 

körökben. 

Ismerje a telepet jellemző elekt-

romotoros erő és a belső ellenál-

lás fogalmát, Ohm törvényét tel-

jes áramkörre. 

Tudja értelmezni az elektromos 

áram teljesítményét, munkáját. 

Legyen képes egyszerű számítá-

sok elvégzésére. Tudja értelmezni 

a fogyasztókon feltüntetett telje-

sítményadatokat. 

Összetett hálózatok.  

Ellenállások kapcsolása. Az ere-

dő ellenállás fogalma, számítása. 

Tudja a hálózatok törvényeit al-

kalmazni ellenállás-kapcsolások 

eredőjének számítása során.  

Mágneses mező (permanens 

mágnesek). 

Az egyenáram mágneses hatása  

Áram és mágnes kölcsönhatása.  

Egyenes vezetőben folyó egyená-

ram mágneses terének vizsgálata. 

A mágneses mezőt jellemző in-

dukcióvektor fogalma, mágneses 

indukcióvonalak.  

A vasmag (ferromágneses közeg) 

szerepe a mágneses hatás szem-

pontjából. Az áramjárta vezetőre 

ható erő mágneses térben. 

Az elektromágnes és gyakorlati 

alkalmazásai. 

Az elektromotor működése. 

Permanens mágnesek kölcsönha-

tása, a mágnesek tere. 

Tudja bemutatni az áram mágne-

ses terét egyszerű kísérlettel. 

Ismerje a tér jellemzésére alkal-

mas mágneses indukcióvektor 

fogalmát.  

Legyen képes a mágneses és az 

elektromos mező jellemzőinek 

összehasonlítására, a hasonlósá-

gok és különbségek bemutatásá-

ra. 

Tudja értelmezni az áramra ható 

erőt mágneses térben. 

Ismerje az egyenáramú motor 

működésének elvét.  

Lorentz-erő – mágneses tér hatá-

sa mozgó szabad töltésekre. 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát és 

tudja alkalmazni néhány jelenség 

értelmezésére (katódsugárcső, 

ciklotron). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Áramkör, ellenállás, fajlagos el-

lenállás, az egyenáram teljesít-



 

 

ménye és munkája, elektromoto-

ros erő, belső ellenállás, az áram 

hatásai (hő-, kémiai, biológiai, 

mágneses), elektromágnes, Lo-

rentz-erő, elektromotor. 
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A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség fejlődése.  

A mozgástani alapfogalmak ismerete, grafikus feladatmegoldás. A newtoni mecha-

nika szemléleti lényegének elsajátítása: az erő nem a mozgás fenntartásához, hanem 

a mozgásállapot megváltoztatásához szükséges. 

Egyszerű kinematikai és dinamikai feladatok megoldása. 

A kinematika és dinamika mindennapi alkalmazása. 

Folyadékok és gázok sztatikájának és áramlásának alapjelenségei és ezek felismeré-

se a gyakorlati életben. 

Az elektrosztatika alapjelenségei és fogalmai, az elektromos és a mágneses mező 

fizikai objektumként való elfogadása. Az áramokkal kapcsolatos alapismeretek és 

azok gyakorlati alkalmazásai, egyszerű feladatok megoldása. 

A gázok makroszkopikus állapotjelzői és összefüggéseik, az ideális gáz golyómo-

dellje, a nyomás és a hőmérséklet kinetikus értelmezése golyómodellel. 

Hőtani alapfogalmak, a hőtan főtételei, hőerőgépek. Annak ismerete, hogy gépeink 

működtetése, az élő szervezetek működése csak energia befektetése árán valósítható 

meg, a befektetett energia jelentős része elvész, a működésben nem hasznosul, 

„örökmozgó” létezése elvileg kizárt. Mindennapi környezetünk hőtani vonatkozása-

inak ismerete. 

Az energiatudatosság fejlődése. 

 

Emelt szintű képzés 

11. évfolyam 

72 óra (heti 2 óra) 

 

Tematikai egység Kinematika 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Az előző két tanévben már alap órán feldolgozásra került a témakör. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi ismeretek rendszerbe foglalása, elmélyítése, kiegészítése. A 

témakörbe tartozó feladatok áttekintése, összetettebb, a korábbiaknál 

több matematikai ismeretet igénylő, nehezebb feladatok megoldása 

A kísérletezésbeli jártasság kialakítása 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mozgások leírása: 

Helyvektor, elmozdulásvektor, 

vonatkoztatási rendszer, inercia 

rendszer, sebesség, átlagsebesség, 

pillanatnyisebesség, gyorsulás 

A tanuló legyen képes a mozgá-

sokról tanultak és a köznapi je-

lenségek összekapcsolására, a 

fizikai fogalmak helyes használa-

tára, a számítások elvégzésére. 

Matematika: függvény 

fogalma, grafikus ábrá-

zolás, egyenletrende-

zés. 

 



 

 

 

Haladó mozgások: 

Egyenes vonalú egyenletes moz-

gás 

Egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás 

 Szabadesés 

Összetett mozgások: 

 Egymásra merőleges egyenle-

tes mozgások 

 Függőleges hajítás 

 Vízszintes hajítás 

 Ferde hajítás 

 

Ismerje a mérés lényegi jellemző-

it, a szabványos és a gyakorlati 

mértékegységeket. 

Legyen képes gyakorlatban al-

kalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

A tanult képletek segítségével 

tudjon megoldani feladatokat. 

Legyen képes elmozdulás-idő, 

sebesség-idő, gyorsulás-idő gra-

fikonokat értelmezni, készíteni, a 

feladatmegoldások során felhasz-

nálni. 

 

Informatika: függvény-

ábrázolás (táblázatke-

zelő használata). 

 

Testnevelés és sport: 

érdekes sebességada-

tok, érdekes sebessé-

gek, pályák technikai 

környezete.  

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

sebességei, reakcióidő. 

 

Művészetek; magyar 

nyelv és irodalom: 

mozgások ábrázolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

sebessége és fékútja, 

követési távolság, köz-

lekedésbiztonsági esz-

közök, technikai esz-

közök (autók, moto-

rok), GPS, rakéták, 

műholdak alkalmazása, 

az űrhajózás célja. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Galilei munkás-

sága;  

 

 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az égi-

testek mozgása, csil-

lagképek, távcsövek. 

Periodikus mozgások: 

Egyenletes körmozgás 

Egyenletes forgómozgás 

Egyenletesen változó forgómoz-

gás 

 

 

Ismerje a körmozgást leíró kerü-

leti és szögjellemzőket és tudja 

alkalmazni azokat.  

Tudja értelmezni a centripetális 

gyorsulást. 

Legyen képes a megfelelő függ-

vényeket ábrázolni, a kész diag-

ramokat értelmezni. 

Legyen képes gyakorlatban al-

kalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

A tanult képletek segítségével 

tudjon megoldani feladatokat. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjelleg, 

mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális gyorsu-

lás. 

 

 

Tematikai egység Dinamika; munka, energia 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás Az előző két tanévben már alap órán feldolgozásra került a témakör. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A korábbi ismeretek rendszerbe foglalása, elmélyítése, kiegészítése. A 

témakörbe tartozó feladatok áttekintése, összetettebb, a korábbiaknál 



 

 

céljai több matematikai ismeretet igénylő, nehezebb feladatok megoldása 

A kísérletezésbeli jártasság kialakítása 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Tehetetlenség, tömeg 

Tömegközéppont kiszámítása 

Lendület, lendületmegmaradás 

Ismerje a tömeg fogalmát. 

Legyen képes meghatározni pont-

rendszerek, testek tömegközép-

pontját 

Ismerje és tudja alkalmazni a 

lendület fogalmát, tudjon megol-

dani feladatokat. 

Ismerje fel a zárt rendszereket, 

tudja alkalmazni a megmaradási 

törvényt. 

Tudjon megoldani rugalmas és 

rugalmatlan ütközéses feladato-

kat. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenlet-

rendezés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Takarékos-

ság; légszennyezés, 

zajszennyezés; közle-

kedésbiztonsági esz-

közök, közlekedési 

szabályok, GPS, raké-

ták, műholdak alkal-

mazása, az űrhajózás 

célja. 

Biztonsági öv, ütközé-

ses balesetek, a gépko-

csi biztonsági felszere-

lése, a biztonságos 

fékezés. Nagy sebes-

ségű utazás egészség-

ügyi hatásai. 

 

Biológia-egészségtan: 

reakcióidő, az állatok 

mozgása (pl. medúza). 

 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az 

égitestek mozgása, 

csillagképek, távcsö-

vek. 

Newton törvényei 

Erőtörvények: 

Nehézségi erő 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

Tapadási és csúszási súrlódás. 

Gördülési súrlódás 

Közegellenállás 

 

 

Ismerje, és tudja alkalmazni a 

tanult erőtörvényeket. 

Legyen képes feladatok megoldá-

sára: 

 állandó erővel húzott test;  

 mozgás lejtőn,  

a súrlódás szerepe mozgások 

esetén. 

Ismerje és tudja alkalmazni a 

kötél, a sík és a csukló által kifej-

tett kényszererők irányát. 

 

Az egyenletes körmozgás dinami-

kája. 

 

 

Értse, hogy az egyenletes kör-

mozgást végző test gyorsulását (a 

centripetális gyorsulást) a testre 

ható erők eredője adja, ami min-

dig a kör középpontjába mutat. 

Mozgások leírása gyorsuló koor-

dinátarendszerekben 

Tehetetlenségi erők fogalma, 

szükségessége 

A centrifugális erő, mint tehetet-

lenségi erő értelmezése 

Newton gravitációs törvénye. 

 

  

Ismerje Newton gravitációs tör-

vényét. Tudja, hogy a gravitációs 

kölcsönhatás a négy alapvető 

fizikai kölcsönhatás egyike, 

meghatározó jelentőségű az égi 

mechanikában. 

 

Legyen képes a gravitációs erő-

törvényt alkalmazni. 

A kiterjedt test egyensúlya 

 

Ismerje a kiterjedt test és a tö-

megközéppont fogalmát, tudja a 



 

 

A kiterjedt test, mint speciális 

pontrendszer, tömegközéppont. 

Forgatónyomaték. 

 

kiterjedt test egyensúlyának ket-

tős feltételét. 

Ismerje az erő forgató hatását, a 

forgatónyomaték fogalmát. 

Ismerje az erőpár fogalmát. 

Legyen képes számítások, méré-

sek, szerkesztések elvégzésére. 

 

Deformálható testek egyensúlyi 

állapota. 

Ismerje Hooke törvényét, értse a 

rugalmas alakváltozás és a belső 

erők kapcsolatát. 

Mechanikai energiafajták (hely-

zeti energia, mozgási energia, 

rugalmas energia, forgási ener-

gia). 

A mechanikai 

energiamegmaradás törvénye. 

 

Ismerje a mechanikai energiafaj-

tákat, és tudja azokat a gyakor-

latban értelmezni. 

Legyen képes feladatokat megol-

dani.  

Tudja, hogy a mechanikai 

energiamegmaradás nem teljesül 

súrlódás, közegellenállás esetén, 

mert a rendszer mechanikailag 

nem zárt. Ilyenkor a mechanikai 

energiaveszteség a súrlódási erő 

munkájával egyenlő. 

 

Fizikai munka és teljesítmény 

Munkatétel 

 

A tanuló értse a fizikai munka-

végzés és a teljesítmény fogal-

mát, ismerje mértékegységeiket. 

Legyen képes feladatok megoldá-

sára. Ismerje a munkatételt és 

tudja azt alkalmazni. 

Energia és egyensúlyi állapot.  Ismerje a stabil, labilis és kö-

zömbös egyensúlyi állapot fo-

galmát és tudja alkalmazni egy-

szerű esetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény, mozgás-

egyenlet, pontrendszer, ütközés.  

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas ener-

gia, munkatétel, mechanikai energiamegmaradás. 

 

Tematikai egység 

A testek hőtágulása. 

A gázok állapotváltozásai 

Halmazállapoz-változások 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az előző két tanévben már alap órán feldolgozásra került a témakör. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi ismeretek rendszerbe foglalása, elmélyítése, kiegészítése. A 

témakörbe tartozó feladatok áttekintése, összetettebb, a korábbiaknál 

több matematikai ismeretet igénylő, nehezebb feladatok megoldása 

A kísérletezésbeli jártasság kialakítása 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Hőtágulás Ismerje a hőtágulás jelenségét Kémia: a gáz fogalma 



 

 

Szilárd anyagok lineáris, felületi 

és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

szilárd anyagok és folyadékok 

esetén. Tudja a hőtágulás jelentő-

ségét a köznapi életben, ismerje a 

víz különleges hőtágulási sajátos-

ságát. 

Tudjon számolni a tanult képle-

tekkel. 

és az állapothatározók 

közötti összefüggések: 

Avogadro törvénye, 

moláris térfogat, ab-

szolút, illetve relatív 

sűrűség. 

Exoterm és endotem 

folyamatok, termoké-

mia, Hess- tétel, kötési 

energia, reakcióhő, 

égéshő, elektrolízis. 

 

Matematika: 

a függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés, ex-

ponenciális függvény. 

 

Technika: 

Hőerőművek gazdasá-

gos működtetése és 

környezetvédelme. 

 

Testnevelés és sport: 

sport nagy magassá-

gokban, sportolás a 

mélyben. 

 

Biológia-egészségtan: 

keszonbetegség, hegyi 

betegség, madarak 

repülése. 

 

Földrajz: széltérképek, 

nyomástérképek, 

hőtérképek, áramlások. 

Gázok állapotjelzői, összefüggé-

seik 

Boyle-Mariotte-törvény,  

Gay-Lussac-törvények. 

Az ideális gáz állapotegyenlete. 

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti 

skála.  

Ismerje a tanuló a gázok alapvető 

állapotjelzőit, az állapotjelzők 

közötti, páronként kimérhető ösz-

szefüggéseket. 

Ismerje az izoterm, izochor és 

izobár, adiabatikus állapotválto-

zásokat. 

Legyen képes diagramokat készí-

teni, értelmezni. 

Legyen képes feladatokat megol-

dani. 

Az ideális gáz kinetikus modellje. 

Az ekvipartíció tétele, a részecs-

kék szabadsági fokának fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos 

hőkapacitása. 

A tanuló ismerje a gázok univer-

zális tulajdonságait magyarázó 

részecske-modellt, ennek segítsé-

gével legyen képes szemléletes 

magyarázatot adni a gázok nyo-

mására, hőmérsékletére. 

Ismerje az összefüggést az állan-

dó térfogaton és az állandó nyo-

máson mért hőkapacitás között. 

A termodinamika I. főtétele. 

Hőerőgép. 

Gázzal végzett körfolyamatok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége 

Ismerje a termodinamika I. főté-

telét, mint az energiamegmaradás 

általánosított megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudjon konk-

rét számításokat végezni. 

A természeti folyamatok iránya 

A termodinamika II. főtétele. 

Ismerje a reverzibilis és irrever-

zibilis változások fogalmát. Tud-

ja, hogy a természetben az irre-

verzibilitás a meghatározó. 

Ismerje a hőtan II. főtételét és 

tudja, hogy kimondása tapasztala-

ti alapon történik. Tudja, hogy a 

hőtan II. főtétele általános termé-

szettörvény, a fizikán túl minden 

természettudomány és a műszaki 

tudományok is alapvetőnek tekin-

tik. 

A halmazállapotok makroszkopi-

kus jellemzése, energetikai és 

mikroszerkezeti értelmezése. 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

Párolgás és lecsapódás (forrás) 

Ismerje, hogy a halmazállapot-

változás energiabefektetést igé-

nyel. 

Ismerje az olvadáspont, olvadás-

hő, forráspont, forráshő fogalmát, 



 

 

 nyomástól való függését. 

Legyen képes feladatok megoldá-

sára. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor, 

izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció. 

Főtételek, hőerőgépek, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás) 

 

Tematikai egység Elektromosságtan 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az előző két tanévben már alap órán feldolgozásra került a témakör. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi ismeretek rendszerbe foglalása, elmélyítése, kiegészítése. A 

témakörbe tartozó feladatok áttekintése, összetettebb, a korábbiaknál 

több matematikai ismeretet igénylő, nehezebb feladatok megoldása 

A kísérletezésbeli jártasság kialakítása 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektrosztatikai alapjelenségek 

Elektromos kölcsönhatás.  

Elektromos töltés. 

A tanuló ismerje az elektrosztati-

kus alapjelenségeket, a pozitív és 

negatív töltést, tudjon egyszerű 

kísérleteket, jelenségeket értel-

mezni. 

Kémia: Elektron, pro-

ton, elektromos töltés, 

az atom felépítése, 

elektrosztatikus köl-

csönhatások, kristály-

rácsok szerkezete. Kö-

tés, polaritás, moleku-

lák polaritása, fémes 

kötés, fémek elektro-

mos vezetése. 

 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletren-

dezés, számok normál-

alakja, vektorok, függ-

vények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: balesetvé-

delem, földelés. 

Coulomb törvénye 

(A töltés mértékegysége). 

Ismerje a Coulomb-féle erőtör-

vényt. 

Tudjon számolni több töltés ese-

tén is. 

Az elektromos erőtér (mező)  

Az elektromos mező, mint a köl-

csönhatás közvetítője. 

Az elektromos térerősség vekto-

ra, a tér szerkezetének szemlélte-

tése erővonalakkal. 

Az elektromos fluxus 

A homogén elektromos mező. 

 

Az elektromos mező munkája 

homogén mezőben.  

Konzervatív mező fogalma 

A potenciál fogalma 

Az elektromos feszültség fogalma.  

Tudja meghatározni pontszerű 

töltések erőterét 

Ismerje és tudja használni a szu-

perpozíció elvét. 

Ismerje Gauss tételét zárt felület 

teljes fluxusára. 

Ismerje az elektromos feszültség 

fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozgatása 

során végzett munka nem függ az 

úttól, csak a kezdeti és végállapo-

tok helyzetétől. 

Legyen képes homogén elektro-

mos térrel kapcsolatos elemi fe-

ladatok megoldására. 

Töltés eloszlása fémes vezetőn. Tudja, hogy a fémre felvitt tölté-

sek a felületen helyezkednek el. 

Ismerje az elektromos megosztás, 

a csúcshatás jelenségét, a Fara-

day-kalitka és a villámhárító mű-



 

 

ködését és gyakorlati jelentősé-

gét.  

Kapacitás fogalma. 

A síkkondenzátor kapacitása. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája. 

Ismerje a kapacitás fogalmát, a 

síkkondenzátor terét. 

Tudjon számolni a tanult képle-

tekkel. 

Tudjon kapacitást számolni sík-

kondenzátorok esetén. 

Tudja értelmezni kondenzátorok 

soros és párhuzamos kapcsolását. 

Tudjon számolni eredő kapacitást 

soros és párhuzamos kondenzáto-

rok esetén. 

Tudja kiszámolni az elektromos 

mező energiáját kondenzátorok-

ban. 

Az elektromos áram fogalma, 

kapcsolata a fémes vezetőkben 

zajló töltésmozgással.  

A zárt áramkör. 

 

 

A tanuló ismerje az elektromos 

áram fogalmát, mértékegységét, 

mérését. Tudja, hogy az egyená-

ramú áramforrások feszültségét, 

pólusainak polaritását nem elekt-

romos jellegű belső folyamatok 

(gyakran töltésátrendeződéssel 

járó kémiai vagy más folyama-

tok) biztosítják. 

Ismerje az elektromos áramkör 

legfontosabb részeit, az áramkör 

ábrázolását kapcsolási rajzon.  

 

Ohm törvénye, áram- és feszült-

ségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) ellenállá-

sa. Fajlagos ellenállás. 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő, kapocsfe-

szültség, a belső ellenállás fo-

galma. 

 

Ismerje az elektromos ellenállás, 

fajlagos ellenállás fogalmát, mér-

tékegységét és mérésének módját.  

Tudja Ohm törvényét. Legyen 

képes számításokat végezni Ohm 

törvénye alapján. 

Ismerje a telepet jellemző elekt-

romotoros erő és a belső ellenál-

lás fogalmát, Ohm törvényét tel-

jes áramkörre, és legyen képes 

számításokat végezni. 

 

Az elektromos mező munkája az 

áramkörben. Az elektromos telje-

sítmény. 

Az elektromos áram hőhatása. 

Fogyasztók a háztartásban, fo-

gyasztásmérés, az energiatakaré-

kosság lehetőségei 

Tudja értelmezni az elektromos 

áram teljesítményét, munkáját. 

Legyen képes számítások elvég-

zésére. 

Összetett hálózatok.  

Ellenállások soros és párhuzamos 

Tudja a hálózatok törvényeit al-

kalmazni ellenállás-kapcsolások 



 

 

kapcsolása. Az eredő ellenállás 

fogalma, számítása. 

eredőjének számítása során.  

Az áramvezetés típusai: 

Fémekben, folyadékokban, gá-

zokban, vákuumban, félvezető-

ben 

Ismerje és tudja értelmezni az 

elektrolízist, a galvánelemek és 

az akkumulátorok működési el-

vét. 

Tudja értelmezni a kisülési csö-

vekben létrejövő folyamatot. 

Ismerje a termikus emisszió (Edi-

son-hatás) és a fotoemisszió 

(Hallwach-hatás) jelenségét. 

Ismerje a szennyező atomok je-

lentőségét a félvezetőkben, a p- 

és n-típusú félvezetőket, a félve-

zető dióda és a tranziszttor jelen-

tőségét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, poten-

ciál, ekvipotenciális felületek, kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és 

munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő-, kémi-

ai, biológiai, mágneses). 

 

12. évfolyam 

96 óra (heti 3 óra) 

 

Tematikai egység 
Mágnesség és elektromosság –  

Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett erőtér 

közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektromágneses 

indukció gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energiahálózatok is-

merete és az energiatakarékosság fogalmának kialakítása a fiatalokban.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Harmonikus rezgőmozgás 

(csillapított/csillapítatlan rezgés, 

szabad rezgés, csatolt rezgés, 

kényszerrezgés, rezonancia) 

Ingamozgás 

 

Ismerje és tudja alkalmazni a 

harmonikus rezgőmozgás kité-

rés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-

idő összefüggéseit. 

Legyen képes a megfelelő függ-

vényeket ábrázolni, a kész diag-

ramokat értelmezni. 

Legyen képes gyakorlatban al-

kalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

Kémia: elektromos áram, 

elektromos vezetés. 

 

Matematika: trigono-

metrikus függvények, 

függvénytranszformáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Az áram bio-

lógiai hatása, balesetvé-



 

 

A tanult képletek segítségével 

tudjon megoldani feladatokat. 

 

delem, elektromos áram a 

háztartásban, biztosíték, 

fogyasztásmérők. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Mechanikai hullámok: 

Hullámhossz, frekvencia, terje-

dési sebesség, amplitúdó, 

Longitudinális, tranzverzális 

Polarizálhatóság 

 

Ismerje és tudja alkalmazni 

számításokban a megismert tör-

vényszerűségeket 

Hullámok viselkedése új közeg 

határán 

Visszaverődési és törési törvény 

(Snellius-Descartes) 

Határszög, teljes visszaverődés 

Hullámok találkozása, interfe-

rencia 

Állóhullámok 

Huygens-Fresnel elv 

A hang 

Doppler effektus 

Hangszín, hangerősség, hang-

magasság, hangköz 

Tudjon számolni a megismert 

összefüggéssel. 

Mágneses mező (permanens 

mágnesek). 

Az egyenáram mágneses hatása  

Áram és mágnes kölcsönhatása.  

Egyenes vezetőben folyó egye-

náram mágneses terének vizsgá-

lata. A mágneses mezőt jellem-

ző indukcióvektor fogalma, 

mágneses indukcióvonalak.  

A vasmag (ferromágneses kö-

zeg) szerepe a mágneses hatás 

szempontjából. Az áramjárta 

vezetőre ható erő mágneses tér-

ben. 

Az elektromágnes és gyakorlati 

alkalmazásai. 

Az elektromotor működése. 

Permanens mágnesek kölcsön-

hatása, a mágnesek tere. 

Tudja bemutatni az áram mág-

neses terét egyszerű kísérlettel. 

Ismerje a tér jellemzésére al-

kalmas mágneses indukcióvek-

tor fogalmát.  

Legyen képes a mágneses és az 

elektromos mező jellemzőinek 

összehasonlítására, a hasonlósá-

gok és különbségek bemutatásá-

ra. 

Tudja meghatározni az egyenes 

vezető körül, a szolenoidban és 

a toroidban kialakult mágneses 

teret. 

Tudja értelmezni az áramra ható 

erőt mágneses térben. 

Legyen képes feladatok megol-

dására. 

Ismerje az egyenáramú motor 

működésének elvét.  

Lorentz-erő – mágneses tér ha-

tása mozgó szabad töltésekre. 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát 

és tudja alkalmazni néhány je-

lenség értelmezésére (katódsu-

gárcső, ciklotron). 

Az elektromágneses indukció 

jelensége. 

 

A mozgási indukció. 

 

A tanuló ismerje a mozgási in-

dukció alapjelenségét, és tudja 

azt a Lorentz-erő segítségével 

értelmezni. 

Ismerje a nyugalmi indukció 



 

 

A nyugalmi indukció. jelenségét. 

Tudja értelmezni Lenz törvényét 

az indukció jelenségeire. 

Ismerje és értse a forrásos- és az 

örvényes mezők közötti különb-

ségeket. 

Váltakozó feszültség keltése, a 

váltóáramú generátor elve 

(mozgási indukció mágneses 

térben forgatott tekercsben). 

Értelmezze a váltakozó feszült-

ség keletkezését mozgásinduk-

cióval. 

Ismerje a szinuszosan váltakozó 

feszültséget és áramot leíró 

függvényt, tudja értelmezni a 

benne szereplő mennyiségeket. 

Lenz törvénye. 

A váltakozó feszültség és áram 

jellemző paraméterei. 

Ismerje Lenz törvényét. 

Ismerje a váltakozó áram effek-

tív hatását leíró mennyiségeket 

(effektív feszültség, áram, telje-

sítmény). 

Ohm törvénye váltóáramú háló-

zatban. 

Tudjon induktív, a kapacitív, és 

az ohmos ellenállást, valamint 

impedanciát számolni. 

Tudja, hogy az ellenállások vek-

torként adódnak össze. 

Tudja meghatározni a fáziselto-

lódás szögét! 

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Értelmezze a transzformátor 

működését az indukciótörvény 

alapján. 

Tudjon példákat a transzformá-

torok gyakorlati alkalmazására. 

Az önindukció jelensége. Ismerje az önindukció jelensé-

gét és szerepét a gyakorlatban.  

Az elektromos energiahálózat. 

A háromfázisú energiahálózat 

jellemzői. 

Az energia szállítása az erőmű-

től a fogyasztóig. 

Távvezeték, transzformátorok. 

Az elektromos energiafogyasz-

tás mérése. 

Az energiatakarékosság lehető-

ségei. 

Tudomány- és technikatörténet 

Jedlik Ányos, Siemens szerepe. 

Ganz, Diesel mozdonya. 

A transzformátor magyar felta-

lálói. 

Ismerje a hálózati elektromos 

energia előállításának gyakorlati 

megvalósítását, az elektromos 

energiahálózat felépítését és 

működésének alapjait. 

Ismerje az elektromos energia-

fogyasztás mérésének fizikai 

alapjait, az energiatakarékosság 

gyakorlati lehetőségeit a közna-

pi életben. 

Tudjon számolni elektromos 

munkát és teljesítményt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor  

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú generátor, 



 

 

váltóáramú elektromos hálózat. 

 

Tematikai egység Elektromágneses rezgések, hullámok 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Elektromágneses indukció, önindukció, kondenzátor, kapacitás, válta-

kozó áram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses sugárzások fizikai hátterének bemutatása. Az 

elektromágneses hullámok spektrumának bemutatása, érzékszerveink-

kel, illetve műszereinkkel érzékelt egyes spektrum-tartományai jel-

lemzőinek kiemelése. Az információ elektromágneses úton történő 

továbbításának elméleti és kísérleti megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses rezgőkör, 

elektromágneses rezgések. 

A tanuló ismerje az elektromág-

neses rezgőkör felépítését és mű-

ködését. 

Ismerje és tudjon számolni a 

Thomson-formulával. 

 

Tudja értelmezni a csatolt rezgő-

körök kényszerrezgéseit. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: kommuni-

kációs eszközök, in-

formációtovábbítás 

üvegszálas kábelen, 

levegőben, az infor-

máció tárolásának le-

hetőségei. 

 

Biológia-egészségtan: 

élettani hatások, a kép-

alkotó diagnosztikai 

eljárások, a megelőzés 

szerepe. 

 

Informatika: informá-

ciótovábbítás jogi sza-

bályozása, internetjo-

gok és  

-szabályok. 

 

Vizuális kultúra: Kép-

alkotó eljárások alkal-

mazása a digitális mű-

vészetekben, művészi 

reprodukciók. A média 

szerepe. 

Elektromágneses hullám, hullám-

jelenségek. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: információtovábbítás 

elektromágneses hullámokkal. 

Ismerje az elektromágneses hul-

lám fogalmát, tudja, hogy az 

elektromágneses hullámok fény-

sebességgel terjednek, a terjedé-

séhez nincs szükség közegre. 

Távoli, rezonanciára hangolt rez-

gőkörök között az elektromágne-

ses hullámok révén energiaátvitel 

lehetséges fémes összeköttetés 

nélkül. Az információtovábbítás 

új útjai. 

Az elektromágneses spektrum. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

hőfénykép, röntgenteleszkóp, 

rádiótávcső. 

Ismerje a tanuló az elektromág-

neses hullámok frekvenciatarto-

mányokra osztható spektrumát és 

az egyes tartományok jellemzőit. 

Az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

a rádiózás fizikai alapjai. A tévé-

adás és -vétel elvi alapjai. A GPS 

műholdas helymeghatározás. A 

mobiltelefon. A mikrohullámú 

sütő. 

Tudja, hogy az elektromágneses 

hullámban energia terjed. 

 

Legyen képes példákon bemutat-

ni az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazását. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses hullám, 

elektromágneses spektrum. 

 



 

 

Tematikai egység Hullám- és sugároptika 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, elektro-

mágneses spektrum.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullámokról 

tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt szerepének 

tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök működé-

sének értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény mint elektromágneses hul-

lám. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

a lézer mint fényforrás, a lézer 

sokirányú alkalmazása. 

A fény terjedése, a vákuumbeli 

fénysebesség. 

A történelmi kísérletek a fény 

terjedési sebességének meghatá-

rozására. 

Tudja a tanuló, hogy a fény elekt-

romágneses hullám, az elektro-

mágneses spektrum egy meghatá-

rozott frekvenciatartományához 

tartozik. 

Tudja a vákuumbeli fénysebesség 

értékét, és azt, hogy mai tudásunk 

szerint ennél nagyobb sebesség 

nem létezhet (határsebesség). 

Biológia-egészségtan: 

A szem és a látás, a 

szem egészsége. Lá-

táshibák és korrekció-

juk. 

Az energiaátadás sze-

repe a gyógyászati 

alkalmazásoknál, a 

fény élettani hatása 

napozásnál. A fény 

szerepe a gyógyászat-

ban és a megfigyelés-

ben. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom, mozgóképkul-

túra és médiaismeret: 

A fény szerepe. Az 

Univerzum megisme-

résének irodalmi és 

művészeti vonatkozá-

sai, színek a művé-

szetben. 

 

Vizuális kultúra: a 

fényképezés mint mű-

vészet. 

A fény visszaverődése, törése új 

közeg határán (tükör, prizma). 

Ismerje a fény terjedésével kap-

csolatos geometriai optikai alap-

jelenségeket (visszaverődés, tö-

rés).  

Interferencia, polarizáció (opti-

kai rés, optikai rács). 

Ismerje a fény hullámtermészetét 

bizonyító legfontosabb kísérleti 

jelenségeket (interferencia, pola-

rizáció) és értelmezze azokat. 

A fehér fény színekre bontása. 

Prizma- és rácsszínkép. 

Tudja értelmezni a fehér fény 

összetett voltát. 

A fény kettős természete. Fénye-

lektromos hatás – Einstein-féle 

foton elmélete. 

Gázok vonalas színképe. 

Ismerje a fény részecsketulajdon-

ságára utaló fényelektromos kí-

sérletet, a foton fogalmát, energi-

áját. 

Legyen képes egyszerű számítá-

sokra a foton energiájának fel-

használásával. 

A geometriai optika alkalmazása. 

Képalkotás. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

a látás fizikája, a szivárvány. Op-

tikai kábel, spektroszkóp. A ha-

gyományos és a digitális fényké-

pezőgép működése. A lézer mint 

a digitális technika eszköze (CD-

írás, -olvasás, lézernyomtató). A 

3D-s filmek titka. Légköroptikai 

Ismerje a geometriai optika leg-

fontosabb alkalmazásait.  

Értse a leképezés fogalmát, tük-

rök, lencsék képalkotását. Legyen 

képes egyszerű képszerkesztések-

re, és tudja alkalmazni a leképe-

zési törvényt számításos felada-

tokban. 

Ismerje és értse a gyakorlatban 

fontos optikai eszközök (egyszerű 

nagyító, mikroszkóp, távcső), 



 

 

jelenségek (szivárvány, lemenő 

nap vörös színe). 

szemüveg működését. 

Legyen képes egyszerű optikai 

kísérletek elvégzésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás, 

interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás. 

 

Tematikai egység Modern fizika  
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Az anyag atomos szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztalatokon 

(súlyviszony-törvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában alapvető 

modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek változásain 

keresztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsített képszerű 

bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők 

sávszerkezetének, kvalitatív, kvantummechanikai szemléletű megala-

pozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A fekete test sugárzása, a Wien-

féle eltolódási törvény. 

A fotoeffektus 

A fény kettős természete 

Ismerje a tanuló és értelmezze a 

testek hőmérsékleti sugárzásával 

kapcsolatos problémát, a frek-

venciával arányos energiaadagok 

létét. 

Ismerje és tudjon számolni a fé-

nyelektromos jelenség energia-

mérlegét kifejező egyenlettel  

Kémia: az anyag szer-

kezetéről alkotott el-

képzelések, a változá-

sukat előidéző kísérleti 

tények és a belőlük 

levont következteté-

sek, a periódusos rend-

szer elektronszerkezeti 

értelmezése. 

 

Matematika: folytonos 

és diszkrét változó. 

 

Filozófia: ókori görög 

bölcselet; az anyag 

mélyebb megismeré-

sének hatása a gondol-

kodásra, a tudomány 

felelősségének kérdé-

sei, a megismerhetőség 

határai és korlátai. 

A speciális relativitáselmélet 

alapjai 

A fénysebesség állandósága 

A test sebességének és tömegé-

nek összefüggése 

Tömeg, energia egyenértékűsége 

A modern atomelméletet megala-

pozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: Thom-

son-modell. 

Az atommag felfedezése: Ruther-

ford-modell. 

Mutassa be a modellalkotás lé-

nyegét Thomson és Rutherford 

modelljén, a modellt megalapozó 

és megdöntő kísérletek, jelensé-

gek alapján. 

Bohr-féle atommodell. Ismerje a Bohr-féle atommodell 

kísérleti alapjait (spektroszkópia, 

Rutherford-kísérlet).  

Legyen képes összefoglalni a 

modell lényegét és bemutatni, 

mennyire alkalmas az a gázok 

vonalas színképének értelmezésé-

re és a kémiai kötések magyará-

zatára. 

Az elektron kettős természete,  

de Broglie-hullámhossz. 

Heisenberg_féle határozatlansági 

Ismerje az elektron hullámtermé-

szetét igazoló elektroninterferen-

cia-kísérletet. Értse, hogy az 



 

 

reláció 

Alkalmazás:  

az elektronmikroszkóp. 

elektron hullámtermészetének 

ténye új alapot ad a mikrofizikai 

jelenségek megértéséhez. 

A kvantummechanikai atommo-

dell. 

Tudja, hogy a kvantummechani-

kai atommodell az elektronokat 

hullámként írja le. Tudja, hogy az 

elektronok impulzusa és helye 

egyszerre nem mondható meg 

pontosan. 

Az atommag alkotórészei, tömeg-

szám, rendszám, neutronszám. 

A tanuló ismerje az atommag 

jellemzőit (tömegszám, rend-

szám) és a mag alkotórészeit. 

 

 

Az erős kölcsönhatás. 

Stabil atommagok létezésének 

magyarázata.  

Ismerje az atommagot összetartó 

magerők, az ún. „erős kölcsönha-

tás” tulajdonságait. Tudja kvalita-

tív szinten értelmezni a mag kö-

tési energiáját, értse a neutronok 

szerepét a mag stabilizálásában. 

Ismerje a tömegdefektus jelensé-

gét és kapcsolatát a kötési energi-

ával. 

Magreakciók. Tudja értelmezni a fajlagos kötési 

energia-tömegszám grafikont, és 

ehhez kapcsolódva tudja értel-

mezni a lehetséges magreakció-

kat. 

A radioaktív bomlás. Ismerje a radioaktív bomlás típu-

sait, a radioaktív sugárzás fajtáit 

és megkülönböztetésük kísérleti 

módszereit. Tudja, hogy a radio-

aktív sugárzás intenzitása mérhe-

tő. Ismerje a felezési idő fogalmát 

és ehhez kapcsolódóan tudjon 

egyszerű feladatokat megoldani. 

A természetes radioaktivitás. Legyen tájékozott a természetben 

előforduló radioaktivitásról, a 

radioaktív izotópok bomlásával 

kapcsolatos bomlási sorokról. 

Ismerje a radioaktív kormeghatá-

rozási módszer lényegét.  

 

Mesterséges radioaktív izotópok 

előállítása és alkalmazása. 

Legyen fogalma a radioaktív izo-

tópok mesterséges előállításának 

lehetőségéről és tudjon példákat a 

mesterséges radioaktivitás né-

hány gyakorlati alkalmazására a 

gyógyászatban és a műszaki gya-

korlatban. 



 

 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-energia 

egyenértékűség. 

 

A láncreakció fogalma, létrejöt-

tének feltételei. 

Ismerje az urán–235 izotóp spon-

tán hasadásának jelenségét. Tudja 

értelmezni a hasadással járó 

energia-felszabadulást. 

Értse a láncreakció lehetőségét és 

létrejöttének feltételeit. 

Az atombomba. 

Az atomreaktor és az atomerőmű 

Értse az atombomba működésé-

nek fizikai alapjait és ismerje egy 

esetleges nukleáris háború globá-

lis pusztításának veszélyeit. 

Ismerje az ellenőrzött láncreakció 

fogalmát, tudja, hogy az atomre-

aktorban ellenőrzött láncreakciót 

valósítanak meg és használnak 

energiatermelésre. 

Magfúzió. Legyen tájékozott arról, hogy a 

csillagokban magfúziós folyama-

tok zajlanak, ismerje a Nap ener-

giatermelését biztosító fúziós 

folyamat lényegét. 

Tudja, hogy a H-bomba pusztító 

hatását mesterséges magfúzió 

során felszabaduló energiája biz-

tosítja. Tudja, hogy a békés ener-

giatermelésre használható elle-

nőrzött magfúziót még nem sike-

rült megvalósítani, de ez lehet a 

jövő perspektivikus energiaforrá-

sa.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Bohr-

modell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők. 

Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivitás, mag-

fúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor. 

 

Tematikai egység Csillagászat és asztrofizika elemei 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás tör-

vényei, a gravitációs erőtörvény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak bemutatása, hogy a csillagászat a megfigyelési módszerek 

gyors fejlődése révén a XXI. század vezető tudományává vált. A vi-

lágegyetemről szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség fel-

ismerje a helyét a kozmoszban, miközben minden eddiginél magasabb 

szinten meggyőzően igazolják az égi és földi jelenségek törvényeinek 

azonosságát.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Leíró csillagászat. 

Problémák: 

a csillagászat kultúrtörténete. 

A tanuló legyen képes tájékozód-

ni a csillagos égbolton. 

Ismerje a csillagászati helymeg-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Koperni-



 

 

Geocentrikus és heliocentrikus 

világkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagászati 

műszerek.  

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

határozás alapjait. Ismerjen né-

hány csillagképet és legyen képes 

azokat megtalálni az égbolton. 

Ismerje a Nap és a Hold égi moz-

gásának jellemzőit, értse a Hold 

fázisainak változását, tudja értel-

mezni a hold- és napfogyatkozá-

sokat. 

Tájékozottság szintjén ismerje a 

csillagászat megfigyelési módsze-

reit az egyszerű távcsöves megfi-

gyelésektől az űrtávcsöveken át a 

rádióteleszkópokig.  

kusz, Kepler, Newton 

munkássága. A napfo-

gyatkozások szerepe 

az emberi kultúrában, 

a Hold „képének” ér-

telmezése a múltban. 

 

Földrajz: a Föld for-

gása és keringése, a 

Föld forgásának kö-

vetkezményei (nyugati 

szelek öve), a Föld 

belső szerkezete, föld-

történeti katasztrófák, 

kráterbecsapódás kel-

tette felszíni alakza-

tok.  

Biológia-egészségtan: 

a Hold és az ember 

biológiai ciklusai, az 

élet feltételei. 

 

Kémia: a periódusos 

rendszer, a kémiai 

elemek keletkezése. 

 

Filozófia: a kozmoló-

gia kérdései. 

Kepler törvények Ismerje Kepler törvényeit és le-

gyen képes számol a törvények 

felhasználásával. 

Égitestek. Ismerje a legfontosabb égitesteket 

(bolygók, holdak, üstökösök, kis-

bolygók és aszteroidák, csillagok 

és csillagrendszerek, galaxisok, 

galaxishalmazok) és azok legfon-

tosabb jellemzőit. 

Legyenek ismeretei a mesterséges 

égitestekről és azok gyakorlati 

jelentőségéről a tudományban és 

a technikában. 

A Naprendszer és a Nap. Ismerje a Naprendszer jellemzőit, 

a keletkezésére vonatkozó tudo-

mányos elképzeléseket. 

Tudja, hogy a Nap csak egy az 

átlagos csillagok közül, miközben 

a földi élet szempontjából megha-

tározó jelentőségű. Ismerje a Nap 

legfontosabb jellemzőit: 

a Nap szerkezeti felépítését, bel-

ső, energiatermelő folyamatait és 

sugárzását, a Napból a Földre 

érkező energia mennyiségét (nap-

állandó). 

Csillagrendszerek, Tejútrendszer 

és galaxisok. 

A csillagfejlődés: 

a csillagok szerkezete, energia-

mérlege és keletkezése. 

Kvazárok, pulzárok; fekete lyu-

kak. 

Legyen tájékozott a csillagokkal 

kapcsolatos legfontosabb tudo-

mányos ismeretekről. Ismerje a 

gravitáció és az energiatermelő 

nukleáris folyamatok meghatáro-

zó szerepét a csillagok kialakulá-

sában, „életében” és megszűnésé-

ben. 

A kozmológia alapjai 

Problémák, jelenségek: 

Legyenek alapvető ismeretei az 

Univerzumra vonatkozó aktuális 



 

 

a kémiai anyag (atommagok) 

kialakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

A földihez hasonló élet, kultúra 

esélye és keresése, exobolygók 

kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

 műholdak, 

 hírközlés és meteorológia, 

 GPS, 

 űrállomás, 

 holdexpediciók, 

 bolygók kutatása. 

tudományos elképzelésekről. Is-

merje az ősrobbanásra és a Világ-

egyetem tágulására utaló csillagá-

szati méréseket. Ismerje az Uni-

verzum korára és kiterjedésére 

vonatkozó becsléseket, tudja, 

hogy az Univerzum gyorsuló 

ütemben tágul. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világegyetem, 

Naprendszer, űrkutatás. 

 

Tematikai egység Felkészülés az érettségire 
Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás A teljes középiskolás tananyag fizikából  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Készülés az írásbeli és a szóbeli érettségire 

 





 

 

Kémia 



 

 

Nyolcosztályos képzés, 7–10. évfolyam 

A kerettanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor 

minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos 

alapműveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a 

belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet 

szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által 

okozott károk minimalizálására; 

 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből adódó 

környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek képesek. 

Annak érdekében, hogy minden tanuló belássa a kémia tanulásának hasznát és hatékony 

védelmet kapjon az áltudományos nézetek, valamint a csalók ellen, az alábbi elveket kell 

követni: 

 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a 

tanórákon lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati életben is 

használható tudásra kell szert tenni; 

 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni is 

kell a természettudományos vizsgálati módszereket. 

 A tanulási folyamat során a tanulóknak 

 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket; 

 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen 

tapasztalatokat; 

 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és 

módszereit; 

 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti 

megjelenítése; 

 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni; 

 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a 

hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartási-

konyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási 

és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük; 

 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású 

jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak tanulmányozására 

irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük. 

A kémia tantárgy az egyszerű számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai 

kompetencia fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális 

kompetenciájának, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és 

idegen nyelvi kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és 

állampolgári kompetenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével 

hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti 

öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul 

ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A 



 

 

csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus 

döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is 

alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki 

egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a környezetük 

egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek 

és a káros függőségek megelőzésével kapcsolatban. A kialakuló természettudományos 

műveltségre alapozva fejlődik a médiatudatosságuk. Elvárható a felelősségvállalás 

önmagukért és másokért, amennyiben a tanulóknak egyre tudatosabban kell törekedniük a 

természettudományok és a technológia pozitív társadalmi szerepének, gazdasági 

vonatkozásainak megismerésére, hogy felismerjék a kemofóbiát és az áltudományos 

nézeteket, továbbá ne váljanak félrevezetés, csalás áldozatává. A közoktatási 

kémiatanulmányok végére életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a 

fenntarthatóságra törekvésnek. 

7–8. évfolyam 

A kémia tárgyát képező makroszkópikus anyagi tulajdonságok és folyamatok okainak 

megértéséhez már a kémiai tanulmányok legelején szükség van a részecskeszemlélet 

kialakítására. A fizikai és kémiai változások legegyszerűbb értelmezése a Dalton-féle 

atommodell alapján történik, amely megengedi az atomokból kialakuló molekulák kézzel is 

megfogható modellekkel és kémiai jelrendszerrel (vegyjelekkel és képletekkel) való 

szimbolizálását, valamint a legegyszerűbb kémiai reakciók modellekkel való „eljátszását”, 

illetve szóegyenletekkel és képletekkel való leírását is. A mennyiségi viszonyok tárgyalása 

ezen a ponton csak olyan szinten történik, hogy a reakcióegyenlet két oldalán az egyes 

atomok számának meg kell egyezniük. A gyakorlati szempontból legfontosabbnak ítélt 

folyamatok itt a fizikai és kémiai változások, és ezeken belül a hőtermelő és hőelnyelő 

folyamatok kategóriáiba sorolhatók. Ez a modell megengedi a kémiailag tiszta anyagok és a 

keverékek megkülönböztetését, valamint a keverékek kémiailag tiszta anyagokra való 

szétválasztási módszereinek és ezek gyakorlati jelentőségének tárgyalását. A keverékek 

(elegyek, oldatok) összetételének megadása a tömeg- és térfogatszázalék felhasználásával 

történik. 

Az anyagszerkezeti ismeretek a továbbiakban a Bohr-féle atommodellre, illetve a Lewis-

féle oktettszabályra építve fejleszthetők tovább. Ezek már megengedik a periódusos rendszer 

(egyszerűsített) elektronszerkezeti alapon való értelmezését. Ebből kiindulva az egyszerű 

ionok elektronleadással, illetve -felvétellel való képződése is magyarázható. A molekulák 

kialakulása egyszeres és többszörös kovalens kötésekkel mutatható be. A 7–8. évfolyamon a 

kötés- és a molekulapolaritás fogalma nincs bevezetve, csak a „hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv szerint a „vízoldékony”, „zsíroldékony” és „kettős oldékonyságú” anyagok 

különböztetendők meg. A fémek jellegzetes tulajdonságai az atomok közös, könnyen 

elmozduló elektronjaival értelmezhetők. 

Abból a célból, hogy a rendezett kémiai egyenletek alapján egyszerű sztöchiometriai 

számításokat tudjanak végezni, a tanulóknak a 7–8. évfolyamon meg kell ismerkedniük az 

anyagmennyiség fogalmával is. Ennek bevezetése megerősíti a részecskeszemléletet, 

amennyiben megtanulják, hogy a kémiai reakciók során a részecskék száma (és nem a 

tömege) a meghatározó. Szemléletes hasonlatokkal rá kell vezetni a diákokat arra, hogy e 

részecskék tömege általában olyan kicsi, hogy hagyományos mérlegeken csak nagyon nagy 

számú részecske együttes tömege mérhető. Az egyes kémiai reakciók megismerésekor pedig 

az egymással maradéktalanul reakcióba lépő, vagy bizonyos mennyiségű termék 

előállításához szükséges anyagmennyiségek kiszámítását is gyakorolják. 

A redoxireakciók tárgyalása ezeken az évfolyamokon az égés jelenségéből indul ki, s az 



 

 

oxidáció és a redukció értelmezése is csak oxigénátmenettel történik. A redukció legfontosabb 

példáit az oxidokból kiinduló fémkohászat alapegyenletei nyújtják. A savak és bázisok 

jellemzésére és a sav-bázis reakciók magyarázatára a 7–8. évfolyamon a disszociáció 

(Arrhenius-féle) elmélete szolgál. Ennek során kiemelt szerepet kapnak a gyakorlatban is 

fontos információk: a savak vizes oldatai savas kémhatásúak, a bázisok vizes oldatai lúgos 

kémhatásúak, a kémhatás indikátorokkal vizsgálható és a pH-skála segítségével 

számszerűsíthető; a savak és lúgok vizes oldatai maró hatásúak, a savak és bázisok vizes 

oldatai só és víz keletkezése mellett közömbösítési reakcióban reagálnak egymással. A 

megismert kémiai anyagok és reakciók áttekintését rövid, rendszerező jellegű csoportosítás 

segíti. 

A szervetlen kémiai ismeretek tárgyalása és a szerves vegyületek néhány csoportjának 

bevezetése ezen a szinten csak a hétköznapok világában való eligazodást szolgálja. A 

természeti és az ember által alakított környezet gyakorlati szempontból fontos anyagainak és 

folyamatainak megismerése az előfordulásuk és a mindennapi életünkben betöltött szerepük 

alapján csoportosítva történik. A környezetkémiai témák közül már ebben az életkorban 

szükséges a fontosabb szennyezőanyagok és eredetük ismerete. 

7. évfolyam 

heti 1,5 óra 

összesen 54 óra 

 

Tematikai egység A kémia tárgya, kémiai kísérletek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, hőmér-

sékletmérés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, alapvető 

módszereinek és szerepének megértése. A kémia kikerülhetetlenségének 

bemutatása a mai világban. A kémiai kísérletezés bemutatása, megsze-

rettetése, a kísérletek tervezése, a tapasztalatok lejegyzése, értékelése. A 

biztonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak ki-

alakítása. A veszélyességi jelek felismerésének és a balesetvédelem 

szabályai alkalmazásának készségszintű elsajátítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia tárgya és jelentősége 

A kémia tárgya és jelentősége az 

ókortól a mai társadalomig. A 

kémia szerepe a mindennapi éle-

tünkben. A kémia felosztása, 

főbb területei.  

 

Kémiai kísérletek 

A kísérletek célja, tervezése, rög-

zítése, tapasztalatok és következ-

tetések. A kísérletezés közben 

betartandó szabályok. Azonnali 

A kémia tárgyának és a kémia 

kísérletes jellegének ismerete, a 

kísérletezés szabályainak megér-

tése. Egyszerű kísérletek szabá-

lyos és biztonságos végrehajtása. 

Információk a vegy- és a gyógy-

szeriparról, tudományos kutató-

munkáról. 

Baleseti szituációs játékok.  

 

Biológia-egészségtan: 

ízlelés, szaglás, tapin-

tás, látás. 

 

Fizika: a fehér fény 

színekre bontása, a 

látás fizikai alapjai. 



 

 

tennivalók baleset esetén. 

 

Laboratóriumi eszközök, vegysze-

rek 

Alapvető laboratóriumi eszközök. 

Szilárd, folyadék- és gáz halmaz-

állapotú vegyszerek tárolása. 

Vegyszerek veszélyességének 

jelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, kísér-

let. 

 

Tematikai egység Részecskék, halmazok, változások, keverékek 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, 

halmazállapot-változások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak 

kialakulásának bemutatásán keresztül. A részecskeszemlélet és a daltoni 

atomelmélet megértése. Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel 

és összegképlettel való jelölésének elsajátítása. Az állapotjelzők, a hal-

mazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai változások értelmezése. 

A fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A változások hőtani 

jellemzőinek megértése. A kémiai változások leírása szóegyenletekkel. 

Az anyagmegmaradás törvényének elfogadása és ennek alapján vegyje-

lekkel írt reakcióegyenletek rendezése. A keverékek és a vegyületek 

közötti különbség megértése. A komponens fogalmának megértése és 

alkalmazása. A keverékek típusainak ismerete és alkalmazása konkrét 

példákra, különösen az elegyekre és az oldatokra vonatkozóan. Az ösz-

szetétel megadási módjainak ismerete és alkalmazása. Keverékek szét-

választásának kísérleti úton való elsajátítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Részecskeszemlélet a kémiában 

Az atom szó eredete és a daltoni 

atommodell. Az egyedi részecs-

kék láthatatlansága, modern mű-

szerekkel való érzékelhetőségük. 

A részecskék méretének és szá-

mának szemléletes tárgyalása. 

 

Elemek, vegyületek 

A kémiailag tiszta anyag fogal-

ma. Azonos/különböző atomok-

ból álló, kémiailag tiszta anya-

gok: elemek/vegyületek. Az ele-

mek jelölése vegyjelekkel (Berze-

lius). Több azonos atomból álló 

részecskék képlete. Vegyületek 

jelölése képletekkel. A mennyi-

A részecskeszemlélet elsajátítása. 

Képletek szerkesztése. 

 

Biológia-egészségtan: 

emberi testhőmérséklet 

szabályozása, légkör, 

talaj és termőképessé-

ge. 

 

Fizika: tömeg, térfo-

gat, sűrűség, energia, 

halmazállapotok jel-

lemzése, egyensúlyi 

állapotra törekvés, 

termikus egyensúly, 

olvadáspont, forrás-

pont, hőmérséklet, 

nyomás, mágnesesség, 

hőmérséklet mérése, 

sűrűség mérése és 



 

 

ségi viszony és az alsó index je-

lentése. 

 

Molekulák 

A molekula mint atomokból álló 

önálló részecske. A molekulákat 

összetartó erők (részletek nélkül). 

mértékegysége, testek 

úszása, légnyomás 

mérése, tömegmérés, 

térfogatmérés. 

 

Földrajz: vizek, talaj-

típusok. 

 

Matematika: százalék-

számítás. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: őskorban, 

ókorban ismert fémek. 

Halmazállapotok és a kapcsolódó 

fizikai változások 

A szilárd, a folyadék- és a  

gáz halmazállapotok jellemzése, 

a kapcsolódó fizikai változások. 

Olvadáspont, forráspont. A fázis 

fogalma. 

 

Kémiai változások (kémiai reak-

ciók) 

Kémiai reakciók. A kémiai és a 

fizikai változások megkülönböz-

tetése. Kiindulási anyag, termék. 

 

Hőtermelő és hőelnyelő változá-

sok 

A változásokat kísérő hő. 

Hőtermelő és hőelnyelő folyama-

tok a rendszer és a környezet 

szempontjából. 

 

Az anyagmegmaradás törvénye 

A kémiai változások leírása szó-

egyenletekkel, kémiai jelekkel 

(vegyjelekkel, képletekkel). 

Mennyiségi viszonyok figyelem-

bevétele az egyenletek két olda-

lán. Az anyagmegmaradás törvé-

nye. 

A fizikai és a kémiai változások 

jellemzése, megkülönböztetésük. 

Egyszerű egyenletek felírása. 

 

Komponens 

Komponens (összetevő), a kom-

ponensek száma. A komponensek 

változó aránya. 

 

Elegyek és összetételük 

Gáz- és folyadékelegyek. Ele-

gyek összetétele: tömegszázalék, 

térfogatszázalék. Tömegmérés, 

térfogatmérés. A teljes tömeg 

egyenlő az összetevők tömegének 

összegével, térfogat esetén ez 

nem mindig igaz. 

Elegyek és oldatok összetételének 

értelmezése. Összetételre vonat-

kozó számítási feladatok megol-

dása. 

Információk gázok oldódásának 

hőmérséklet- és nyomásfüggésé-

ről példákkal (pl. keszonbetegség, 

magashegyi kisebb légnyomás 

következményei). 

 



 

 

 

Oldatok 

Oldhatóság. Telített oldat. Az 

oldhatóság változása a hőmérsék-

lettel. Rosszul oldódó anyagok. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elve. 

Keverékek komponenseinek szét-

választása 

Oldás, kristályosítás, ülepítés, 

dekantálás, szűrés, bepárlás, 

mágneses elválasztás, desztillá-

ció, adszorpció. 

 

A levegő mint gázelegy 

A levegő térfogatszázalékos ösz-

szetétele. 

 

Néhány vizes oldat 

Édesvíz, tengervíz (sótartalma 

tömegszázalékban), vérplazma 

(oldott anyagai). 

 

Szilárd keverékek 

Szilárd keverék (pl. só és homok, 

vas és kénpor, sütőpor, bauxit, 

gránit, talaj). 

Információk a desztillációról és 

az adszorpcióról: pl. pálinkafő-

zés, kőolajfinomítás, a Telkes-

féle – tengervízből ivóvizet készí-

tő – labda, orvosi szén, dezodo-

rok, szilikagél. 

Információk a levegő komponen-

seinek szétválasztásáról. 

Információk az étkezési só ten-

gervízből való előállításáról. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, 

vegyjel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, hőtermelő 

és hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, ol-

dat, tömegszázalék, térfogatszázalék. 

 

Tematikai egység 
A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípu-

sok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektro-

nok számának, illetve a periódusos rendszernek az ismeretében. Az 

anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése. 

Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemes-

gáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. Az ismert anya-

gok besorolása a legfontosabb vegyülettípusokba. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az atom felépítése 

Atommodellek a Bohr-modellig. 

Atommag és elektronok. Elektro-

nok felosztása törzs- és vegyér-

tékelektronokra. Vegyértékelekt-

ronok jelölése a vegyjel mellett 

A periódusos rendszer szerepének 

és az anyagmennyiség fogalmá-

nak a megértése. Képletek szer-

kesztése, anyagmennyiségre vo-

natkozó számítási feladatok meg-

oldása. 

Fizika: tömeg, töltés, 

áramvezetés, természet 

méretviszonyai, atomi 

méretek. 



 

 

pontokkal, elektronpár esetén 

vonallal. 

 

A periódusos rendszer 

Története (Mengyelejev), felépí-

tése. A vegyértékelektronok szá-

ma és a kémiai tulajdonságok 

összefüggése a periódusos rend-

szer 1., 2. és 13–18. (régebben 

főcsoportoknak nevezett) cso-

portjaiban. Fémek, nemfémek, 

félfémek elhelyezkedése a perió-

dusos rendszerben. Magyar vo-

natkozású elemek (Müller Fe-

renc, Hevesy György). Nemes-

gázok elektronszerkezete. 

 

Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma és 

mértékegysége. Avogadro-

állandó. Atomtömeg, moláris 

tömeg és mértékegysége, kapcso-

lata a fizikában megismert tömeg 

mértékegységével. 

Vegyértékelektronok jelölésének 

gyakorlása. 

Információ a nemesgázok kémiai 

viselkedéséről. 

Az elemek moláris tömegének 

megadása a periódusos rendszer-

ből leolvasott atomtömegek alap-

ján. Vegyületek moláris tömegé-

nek kiszámítása az elemek molá-

ris tömegéből. A kiindulási anya-

gok és a reakciótermékek anyag-

mennyiségeire és tömegeire vo-

natkozó egyszerű számítási fela-

datok. 

A 6·10
23

 db részecskeszám nagy-

ságának érzékeltetése szemléletes 

hasonlatokkal. 

Egyszerű ionok képződése 

A nemesgáz-elektronszerkezet 

elérése elektronok leadásával, 

illetve felvételével: kation, illetve 

anion képződése. Ionos kötés. 

Ionos vegyületek képletének je-

lentése. 

 

Kovalens kötés 

A nemesgáz-elektronszerkezet 

elérése az atomok közötti közös 

kötő elektronpár létrehozásával. 

Egyszeres és többszörös kovalens 

kötés. Kötő és nemkötő elektron-

párok, jelölésük vonallal. Mole-

kulák és összetett ionok kialaku-

lása.  

 

Fémes kötés  

Fémek és nemfémek megkülön-

böztetése tulajdonságaik alapján. 

Fémek jellemző tulajdonságai. A 

fémes kötés, az áramvezetés ér-

telmezése az atomok közös, 

könnyen elmozduló elektronjai 

Az ionos, kovalens és fémes kö-

tés ismerete, valamint a köztük 

levő különbség megértése. Képle-

tek szerkesztése. Egyszerű mole-

kulák szerkezetének felírása az 

atomok vegyérték-

elektronszerkezetének ismereté-

ben az oktettelv felhasználásával. 

Összetételre vonatkozó számítási 

feladatok megoldása. 

Só képződéséhez vezető reakció-

egyenletek írásának gyakorlása a 

vegyértékelektronok számának 

figyelembevételével (a periódu-

sos rendszer segítségével). Ionos 

vegyületek képletének szerkesz-

tése. Ionos vegyületek tömegszá-

zalékos összetételének kiszámítá-

sa. 

Molekulák elektronszerkezeti 

képlettel való ábrázolása, kötő és 

nemkötő elektronpárok feltünte-

tésével. Példák összetett ionokra, 

elnevezésükre. 

 



 

 

alapján. Könnyűfémek, nehézfé-

mek, ötvözetek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyi-

ség, ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só. 

 

Tematikai egység A kémiai reakciók típusai 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett 

és biztonságos kísérletezési képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű reak-

cióegyenletek rendezésének elsajátítása. A reakciók összekötése hét-

köznapi fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, korró-

zió, megfordítható folyamat, sav, lúg. Az ismert folyamatok általánosí-

tása (pl. égés mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési reakciói), 

ennek alkalmazása kísérletekben. Az általánosítás képességének fejlesz-

tése a reakciók titpzálása során. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Egyesülés 

Egyesülés fogalma, példák. 

 

Bomlás 

Bomlás fogalma, példák. 

 

Gyors égés, lassú égés, oxidáció, 

redukció 

Az égés mint oxigénnel történő 

kémiai reakció. Robbanás. Töké-

letes égés, nem tökéletes égés és 

feltételei. Rozsdásodás. Korrózió. 

Az oxidáció mint oxigénfelvétel. 

A redukció mint oxigénleadás. A 

redukció ipari jelentősége. A CO-

mérgezés és elkerülhetősége, a 

CO-jelzők fontossága. Tűzoltás, 

felelős viselkedés tűz esetén. 

Az egyesülés, bomlás, égés, oxi-

dáció, redukció ismerete, ezekkel 

kapcsolatos egyenletek rendezé-

se, kísérletek szabályos és bizton-

ságos végrehajtása. 

Reakcióegyenletek írásának gya-

korlása. 

Biológia-egészségtan: 

anyagcsere. 

 

Fizika: hő. 

Oldatok kémhatása, savak, lúgok 

Savak és lúgok, disszociációjuk 

vizes oldatban, Arrhenius-féle 

sav-bázis elmélet; pH-skála, a pH 

mint a savasság és lúgosság mér-

tékét kifejező számérték. Indiká-

torok. 

 

Kísérletek savakkal és lúgokkal 

Savak és lúgok alapvető reakciói. 

 

Közömbösítési reakció, sók kép-

ződése 

Savak, lúgok és a sav-bázis reak-

cióik ismerete, ezekkel kapcsola-

tos egyenletek rendezése, kísérle-

tek szabályos és biztonságos vég-

rehajtása. 

Háztartási anyagok kémhatásának 

vizsgálata többféle indikátor se-

gítségével. Növényi alapanyagú 

indikátor készítése. 

Egyszerű számítási feladatok 

közömbösítéshez szükséges ol-

datmennyiségekre. 



 

 

Közömbösítés fogalma, példák 

sókra. 

A kémiai reakciók egy általános 

sémája 

 nemfémes elem égése 

(oxidáció, redukció) → égéster-

mék: nemfém-oxid → nemfém-

oxid reakciója vízzel → savoldat 

(savas kémhatás) 

 fémes elem égése (oxidá-

ció, redukció) → égéstermék: 

fém-oxid → fém-oxid reakciója 

vízzel → lúgoldat (lúgos kémha-

tás)  

 savoldat és lúgoldat ösz-

szeöntése (közömbösítési reak-

ció) → sóoldat (ionvegyület, 

amely vízben jól oldódik, vagy 

csapadékként kiválik).  

 kémiai reakciók sebessé-

gének változása a hőmérséklettel 

(melegítés, hűtés). 

Általánosítás típusreakciók felis-

merése során. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, 

közömbösítés. 

 

8. évfolyam 

heti 2 óra 

összesen 72 óra 

 

Tematikai egység Élelmiszerek és az egészséges életmód 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismere-

te, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. Ismert anyagok 

besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az 

élelmiszerek legfontosabb összetevőiről. A mindennapi életben előfor-

duló, a konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek tervezése, illetve 

elvégzése. Annak rögzítése, hogy a főzés többnyire kémiai reakciókat 

jelent. Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív és a kvan-

titatív szemlélet elsajátítása. A tápanyagok összetételére és energiaérté-

kére vonatkozó számítások készségszintű elsajátítása. Az objektív tájé-

koztatás és az elriasztó hatású kísérletek eredményeként elutasító attitűd 

kialakítása a szenvedélybetegségekkel szemben. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé- Fejlesztési köve- Kapcsolódási pontok 



 

 

mák, alkalmazások) telmények/ mód-

szertani ajánlások 

Szerves vegyületek 

Szerves és szervetlen anyagok megkülönbözte-

tése.  

 

Szénhidrátok 

Elemi összetétel és az elemek aránya. A „hid-

rát” elnevezés tudománytörténeti magyarázata. 

Egyszerű és összetett szénhidrátok. Szőlőcukor 

(glükóz, C6H12O6), gyümölcscukor (fruktóz), 

tejcukor (laktóz), répacukor (szacharóz). Bio-

lógiai szerepük. Méz, kristálycukor, porcukor. 

Mesterséges édesítőszerek. Keményítő és tulaj-

donságai, növényi tartalék-tápanyag. Cellulóz 

és tulajdonságai, növényi rostanyag. 

 

Fehérjék 

Elemi összetétel. 20-féle alapvegyületből fel-

épülő óriásmolekulák. Biológiai szerepük (en-

zimek és vázfehérjék). Fehérjetartalmú élelmi-

szerek. 

 

Zsírok, olajok 

Elemi összetételük. Megkülönböztetésük. Tu-

lajdonságaik. Étolaj és sertészsír, koleszterin-

tartalom, avasodás, kémiailag nem tiszta anya-

gok, lágyulás. 

 

Alkoholok és szerves savak 

Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A glikol, a dena-

turált szesz és a metanol erősen mérgező hatá-

sa. Ecetesedés. Ecetsav. 

Az élelmiszerek 

legfőbb összetevői-

nek mint szerves 

vegyületeknek az 

ismerete és csopor-

tosítása.  

 

Biológia-egészségtan: 

az élőlényeket felépítő 

főbb szerves és szer-

vetlen anyagok, 

anyagcsere-

folyamatok, tápanyag. 

 

Fizika: a táplálékok 

energiatartalma. 

Az egészséges táplálkozás 

Élelmiszerek összetétele, az összetétellel kap-

csolatos táblázatok értelmezése, ásványi sók és 

nyomelemek. Energiatartalom, táblázatok ér-

telmezése, használata. Sportolók, diétázók, 

fogyókúrázók táplálkozása. Zsír- és vízoldható 

vitaminok, a C-vitamin. Tartósítószerek. 

 

Szenvedélybetegségek 

Függőség. Dohányzás, nikotin. Kátrány és más 

rákkeltő anyagok, kapcsolatuk a tüdő betegsé-

geivel. Alkoholizmus és kapcsolata a máj be-

tegségeivel. „Partidrogok”, egyéb kábítószerek. 

Az egészséges 

életmód kémiai 

szempontból való 

áttekintése, egés-

zségtudatos szemlé-

let elfogadása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, do-

hányzás, alkoholizmus, drog. 

 



 

 

Tematikai egység Kémia a természetben 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biz-

tonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai 

tulajdonságai alapján. Szemléletformálás annak érdekében, hogy a tanu-

ló majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a kémiaórán tanultakat a 

természeti környezetben előforduló anyagok tulajdonságainak értelme-

zéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és folyamatok magyarázatá-

hoz. A levegő- és a vízszennyezés esetében a szennyezők forrásainak és 

hatásainak összekapcsolása, továbbá azoknak a módszereknek, illetve 

attitűdnek az elsajátítása, amelyekkel az egyén csökkentheti a szennye-

zéshez való hozzájárulását. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési 

követelmé-

nyek/ mód-

szertani 

ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Hidrogén 

Tulajdonságai. Előfordulása a csillagokban. 

 

Légköri gázok 

A légkör összetételének ismétlése (N2, O2, CO2, 

H2O, Ar). Tulajdonságaik, légzés, fotoszintézis, 

üvegházhatás, a CO2 mérgező hatása. 

 

Levegőszennyezés 

Monitoring rendszerek, határértékek, riasztási érté-

kek. Szmog. O3, SO2, NO, NO2, CO2, CO, szálló por 

(PM10). Tulajdonságaik. Forrásaik. Megelőzés, vé-

dekezés. Ózonpajzs. Az ózon mérgező hatása a lég-

kör földfelszíni rétegében. A savas esőt okozó szeny-

nyezők áttekintése. 

A légköri gá-

zok és a lég-

szennyezés 

kémiai vonat-

kozásainak 

ismerete, 

megértése. 

 

Biológia-egészségtan: 

szaglás, tapintás, látás, 

környezetszennyezés, 

levegő-, víz- és talaj-

szennyezés, fenntart-

hatóság. 

 

Fizika: Naprendszer, 

atommag, a természet-

károsítás fajtáinak fi-

zikai háttere, elektro-

mos áram. 

 

Földrajz: ásványok, 

kőzetek, vizek, kör-

nyezetkárosító anya-

gok és hatásaik. 
Vizek 

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, ásványvíz, gyógy-

víz, szennyvíz, desztillált víz, ioncserélt víz, jég, hó. 

Összetételük, előfordulásuk, felhasználhatóságuk. A 

természetes vizek mint élő rendszerek. 

 

Vízszennyezés 

A Föld vízkészletének terhelése kémiai szemmel. A 

természetes vizeket szennyező anyagok (nitrát-, fosz-

fátszennyezés, olajszennyezés) és hatásuk az élővi-

lágra. A szennyvíztisztítás lépései. A közműolló. 

Élővizeink és az ivóvízbázis védelme. 

 

Ásványok, ércek 

Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma. Magyarországi 

hegységképző kőzetek főbb ásványai. Mészkő, do-

A vizek, ás-

ványok és 

ércek kémiai 

összetételének 

áttekintése; a 

vízszennyezés 

kémiai vonat-

kozásainak 

ismerete, 

megértése. 

 



 

 

lomit, szilikátásványok. Barlang- és cseppkőképző-

dés. Homok, kvarc. Agyag és égetése. Porózus anya-

gok. Kőszén, grafit, gyémánt. Szikes talajok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszeny-

nyezés, vízszennyezés. 

 

Tematikai egység Kémia az iparban 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete, 

fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai 

átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de az 

ezek előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. Né-

hány előállítási folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, valamint 

az előállított anyagok jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonat-

kozású) felhasználásainak magyarázata (pl. annak megértése, hogy a 

mész építőipari felhasználása kémiai szempontból körfolyamat). Az 

energiatermelés kémiai vonatkozásai esetében a környezetvédelmi, 

energiatakarékossági és a fenntarthatósági szempontok összekapcsolása 

a helyes viselkedésformákkal. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési követel-

mények/ módszerta-

ni ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

A vegyész és a vegyészmérnök munkája az 

iparban, a vegyipari termékek jelenléte min-

dennapjainkban. A vegyipar és a kémiai kuta-

tás modern, környezetbarát irányvonalai. 

 

Vas- és acélgyártás 

A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. A vas- 

és acélgyártás folyamata röviden. A vashulla-

dék szerepe. 

 

Alumíniumgyártás 

A folyamat legfontosabb lépései. A folyamat 

energiaköltsége és környezetterhelése. Újra-

hasznosítás. Az alumínium tulajdonságai. 

 

Üvegipar 

Homok, üveg. Az üveg tulajdonságai. Újra-

hasznosítás. 

 

Papírgyártás 

A folyamat néhány lépése. Fajlagos faigény. 

Újrahasznosítás. 

 

Műanyagipar 

A műanyagipar és hazai szerepe. Műanyagok. 

Közös tulajdonságaik. 

A tágabban értelme-

zett vegyipar főbb 

ágainak, legfontosabb 

termékeinek és fo-

lyamatainak ismerete, 

megértése. 

Információk a vegyi-

par jelentőségéről, a 

vas- és acélgyártásról. 

 

Biológia-egészségtan: 

fenntarthatóság, kör-

nyezetszennyezés, 

levegő-, víz- és talaj-

szennyezés. 

 

Fizika: az energia 

fogalma, mértékegy-

sége, energiatermelési 

eljárások, hatásfok, a 

környezettudatos ma-

gatartás fizikai alap-

jai, energiatakarékos 

eljárások, energiater-

melés módjai, kocká-

zatai, víz-, szél-, nap- 

és fosszilis energiák, 

atomenergia, a termé-

szetkárosítás fajtáinak 

fizikai háttere, elekt-

romos áram. 

 

Földrajz: fenntartha-

tóság, környezetkáro-

sító anyagok és hatá-

saik, energiahordo-



 

 

Energiaforrások kémiai szemmel 

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, nukleáris; 

előnyeik és hátrányaik. Becsült készletek. 

Csoportosításuk a felhasználás szerint. Alter-

natív energiaforrások. 

 

Fosszilis energiaforrások 

Szénhidrogének: metán, benzin, gázolaj. Kő-

olaj-finomítás. A legfontosabb frakciók fel-

használása. Kőszenek fajtái, széntartalmuk, 

fűtőértékük, koruk. Égéstermékeik. Az égés-

termékek környezeti terhelésének csökkenté-

se: porleválasztás, további oxidáció. Szabá-

lyozott égés, Lambda-szonda, katalizátor. 

 

Biomassza 

Megújuló energiaforrások. A biomassza fő 

típusai energetikai szempontból. Összetétel-

ük, égéstermékeik. Elgázosítás, folyékony 

tüzelőanyag gyártása. A biomassza mint ipari 

alapanyag a fosszilis források helyettesítésé-

re. 

Az energiaforrások 

áttekintése a kémia 

szempontjából, a kör-

nyezettudatosság 

szempontjainak érvé-

nyesítésével. 

 

zók, környezetkárosí-

tás. 

Mész 

A mészalapú építkezés körfolyamata: mész-

égetés, mészoltás, karbonátosodás. A vegyü-

letek tulajdonságai. Balesetvédelem. 

 

Gipsz és cement 

Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristályos 

gipsz, égetett gipsz. Az égetett gipsz (modell-

gipsz) vízfelvétele, kötése. Cementalapú kö-

tőanyagok, kötési idő, nedvesen tartás. 

Információk a mész-, 

a gipsz- és a cement-

alapú építkezés során 

zajló kémiai reakciók 

szerepéről. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, 

földgáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 

 

Tematikai egység Kémia a háztartásban 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai 

reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulaj-

donságainak ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti szaksze-

rű jellemzése. Az egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, a szabá-

lyok alkalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek során, a til-

tott műveletek okainak megértése. A háztartási anyagok és vegyszerek 

szabályos tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjai-

nak ismeretében ezek gyakorlati alkalmazása. A háztartásban előforduló 

anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a hétköznapi életben 

is használható számolási feladatok megoldása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé- Fejlesztési követelmé- Kapcsolódási 



 

 

mák, alkalmazások) nyek/ módszertani aján-

lások 

pontok 

Savak, lúgok és sók biztonságos használata 

Használatuk a háztartásban (veszélyességi 

jelek). Ajánlott védőfelszerelések. Maró 

anyagok. 

 

Savak 

Háztartási sósav. Akkumulátorsav. Ecet. Víz-

kőoldók: a mészkövet és a márványt károsít-

ják. 

 

Lúgok 

Erős lúgok: zsíroldók, lefolyótisztítók. Erős 

és gyenge lúgokat tartalmazó tisztítószerek. 

 

Sók 

Konyhasó. Tulajdonságai. Felhasználása. 

Szódabikarbóna. Tulajdonságai. Felhasználá-

sa. A sütőpor összetétele: szódabikarbóna és 

sav keveréke, CO2-gáz keletkezése. 

A háztartásban előforduló 

savak, lúgok és sók, va-

lamint biztonságos hasz-

nálatuk módjainak elsajá-

títása. 

Információk táplálékaink 

sótartalmáról és a túlzott 

sófogyasztás vérnyomásra 

gyakorolt hatásáról.  

Biológia-

egészségtan: tuda-

tos fogyasztói 

szokások, fenn-

tarthatóság. 

 

Fizika: az energia 

fogalma, mérték-

egysége, elektro-

mos áram. 

Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

Hidrogén-peroxid. Hipó. Klórmész. Tulaj-

donságaik. A hipó (vagy klórmész) + sósav 

reakciójából mérgező Cl2-gáz keletkezik. A 

klórgáz tulajdonságai. A vízkőoldó és a klór-

tartalmú fehérítők, illetve fertőtlenítőszerek 

együttes használatának tilalma. 

 

Mosószerek, szappanok, a vizek keménysége 

Mosószerek és szappanok mint kettős 

oldékonyságú részecskék. A szappanok, mo-

sószerek mosóhatásának változása a vízke-

ménységtől függően. A víz keménységét 

okozó vegyületek. A vízlágyítás módjai, csa-

padékképzés, ioncsere. 

 

Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése 

A csomagolóanyagok áttekintése. Az üveg és 

a papír mint újrahasznosítható csomagoló-

anyag. Alufólia, aludoboz. Az előállítás ener-

giaigénye. Műanyagok jelölése a termékeken. 

Élettartamuk. 

A háztatásban előforduló 

fertőtlenítő- és mosósze-

rek, valamint biztonságos 

használatuk módjainak 

elsajátítása.  

 

Réz és nemesfémek 

A félnemesfémek és nemesfémek. A réz (vö-

rösréz) és ötvözetei (sárgaréz, bronz). Tulaj-

donságaik. Tudománytörténeti érdekességek. 

Az ezüst és az arany ún. tisztaságának jelölé-

se. Választóvíz, királyvíz. 

Kémiai információk isme-

rete a háztartásban talál-

ható néhány további 

anyagról, azok biztonsá-

gos és környezettudatos 

kezelése. A háztartásban 



 

 

 

Permetezés, műtrágyák 

Réz-szulfát mint növényvédő szer. Szerves 

növényvédő szerek. Adagolás, lebomlás, vá-

rakozási idő. Óvintézkedések permetezéskor. 

A növények tápanyagigénye. Műtrágyák N-, 

P-, K-tartalma, vízoldékonysága, ennek ve-

szélyei. 

 

Az energia kémiai tárolása 

Energia tárolása kémiai (oxidáció-redukció) 

reakciókkal. Szárazelemek, akkumulátorok. 

Mérgező fémsók, vegyületek begyűjtése. 

előforduló kémiai jellegű 

számítások elvégzési 

módjának elsajátítása. 

A rézgálic színe, számítási 

feladatok permetlé készí-

tésére és műtrágya adago-

lására. Információk a va-

lós műtrágyaigényről. 

Információk a háztartás-

ban használt szárazele-

mekről és akkumulátorok-

ról.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, 

csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, 

műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor. 
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A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai válto-

zás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszá-

zalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvénye-

it, vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves ve-

gyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a minden-

napokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet ját-

szik. 

Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-

szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult mo-

dellek és a valóság kapcsolatát. 

Értse, és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni 

a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésé-

nek alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva in-

formációt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, 

az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is 

kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakor-

lati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 

Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a 

kémiával kapcsolatos jelenségek elemzésekor. 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészsé-

gével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének meg-

óvásában. 

 

9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyam kémia tananyagának anyagszerkezeti része a periódusos rendszer 

felépítésének magyarázatához csak a Bohr-féle atommodellt használja, így az alhéjak és a 

periódusos rendszer mezőinek kapcsolatát nem vizsgálja. A kvantummechanikai atommodell 



 

 

és az elektron hullámtermészetének következményei csak választható tananyag. Erre részben 

a kémiatanítás időkeretei, részben pedig az elvont fogalmak számának csökkentése érdekében 

van szükség. A jelen kerettanterv a nemesgáz-elektronszerkezet már korábbról ismert 

stabilitásából és az elektronegativitás fogalmából vezeti le az egyes atomok számára kémiai 

kötések és másodlagos kölcsönhatások kialakulása révén adódó lehetőségeket az alacsonyabb 

energiaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így kialakuló 

halmazok tulajdonságait, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létrejövő keverékeket és 

összetételük megadásának módjait. 

A kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciókat kísérő energiaváltozások, 

időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok vizsgálatát követi a több szempont alapján való 

csoportosításuk. A sav-bázis reakciók értelmezése protonátmenet alapján (Brønsted szerint) 

történik, és szerepel a gyenge savak, illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló egyensúlyok 

vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján történő tárgyalása lehetővé teszi az 

oxidációs számok változásából kiinduló egyenletrendezést. Az elektrokémiai ismeretek rész-

ben építenek a redoxireakciók során tanultakra, másrészt a megszerzett tudás fel is használha-

tó egyes szervetlen elemek és vegyületek előállításának és felhasználásának tanulásakor. 

A szervetlen és a szerves anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus, amennyiben 

előfordulásukat és felhasználásukat a szerkezetükből levezetett tulajdonságaikkal magyarázza. 

A szervetlen kémiai ismeretek sorrendjét a periódusos rendszer csoportjai, a szerves kémiáét 

pedig az egyes vegyületekre jellemző funkciós csoportok szabják meg. Ez azért logikus 

felosztás, mert az egyes elemek éppen a hasonló kémiai tulajdonságaik alapján kerültek a 

periódusos rendszer azonos csoportjaiba, míg a szerves vegyületek kémiai tulajdonságait 

elsősorban a bennük lévő funkciós csoportok szabják meg. A szerves kémiát azért érdemes a 

kémia tananyag végén tárgyalni, hogy a természetes szénvegyületekről szerzett ismeretek 

alapokat szolgáltassanak a biológia tantárgy biokémia fejezetének megértéséhez. A 

természetes és a mesterséges szénvegyületek nem különülnek el élesen, hanem mindig ott 

kerülnek szóba, ahová szerkezetük alapján tartoznak. Ez segíti az anyagi világ egységét 

tényként kezelő szemléletmód kialakulását. 

Az adott időkereteben nem lehet cél a példamegoldó rutin kialakítása. A 9–10. évfolyamon 

szereplő számolási feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a gyakorlati 

életben való eligazodást és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik. 

9. évfolyam 

heti 2 óra 

összesen 72 óra 

 

 A kémia és az atomok világa 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 

vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, mo-

láris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme. 

Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a jelensé-

gek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és fel-

használási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris 

tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulaj-



 

 

donságai periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezet-

tel való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magya-

rázatakor. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia mint természettudomány 

A kémia és a kémikusok szerepe 

az emberi civilizáció megterem-

tésében és fenntartásában. Meg-

figyelés, rendszerezés, modellal-

kotás, hipotézis, a vizsgálatok 

megtervezése (kontrollkísérlet, 

referenciaanyag), elvégzése, és 

kiértékelése (mérési hiba, repro-

dukálhatóság), az eredmények 

publikálása és megvitatása. 

Az alapvető kémiai ismeretek 

hiánya által okozott veszélyek 

megértése. 

Áltudományos nézetek és reklá-

mok gyűjtése, közös jellemzőik 

meghatározása. 

Fizika: kísérletezés, 

mérés, mérési hiba. 

 

Fizika, biológia-

egészségtan: a termé-

szettudományos gon-

dolkodás és a termé-

szettudományos meg-

ismerés módszerei. 

Az atomok és belső szerkezetük. 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések változása: atom 

(Dalton), elektron (J. J. Thom-

son), atommag (Rutherford), 

elektronhéjak (Bohr). A proton, 

neutron és elektron relatív töme-

ge, töltése. Rendszám, tömeg-

szám, izotópok. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár) és 

alkalmazási területei (Hevesy 

György, Szilárd Leó, Teller Ede). 

Elektrosztatikus vonzás és taszí-

tás az atomban. Alapállapot és 

gerjesztett állapot. Párosított és 

párosítatlan elektronok, jelölésük.  

A részecskeszemlélet alkalmazá-

sa. 

 

Fizika: atommodellek, 

színképek, elektronhéj, 

tömeg, elektromos 

töltés, Coulomb-

törvény, erő, neutron, 

radioaktivitás, felezési 

idő, sugárvédelem, 

magreakciók, energia, 

atomenergia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: II. világháború, 

a hidegháború. 

A periódusos rendszer és az 

anyagmennyiség 

Az elemek periodikusan változó 

tulajdonságainak elektronszerke-

zeti okai, a periódusos rendszer 

(Mengyelejev): relatív és moláris 

atomtömeg, rendszám = protonok 

száma illetve elektronok száma; 

csoport = vegyértékelektronok 

száma; periódus = elektronhéjak 

száma. Nemesgáz-

elektronszerkezet, elektronegati-

vitás (EN). 

A relatív és moláris atomtömeg, 

rendszám, elektronszerkezet és 

reakciókészség közötti összefüg-

gések megértése és alkalmazása. 

Az azonos csoportban lévő ele-

mek tulajdonságainak összeha-

sonlítása és az EN csoportokon és 

periódusokon belüli változásának 

szemléltetése kísérletekkel (pl. a 

Na, K, Mg és Ca vízzel való re-

akciója). 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, 

elektromos vonzás, 

taszítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természettudományos vizsgálati módszer, áltudomány, proton, neutron, 

elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris 

atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, 

nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás. 



 

 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris 

tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek 

képletei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése. A 

molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák po-

laritását meghatározó tényezők, valamint a molekulapolaritás és a má-

sodlagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert szilárd 

anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok szerke-

zete, tulajdonságai és felhasználása közötti összefüggések alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, 

törekvés a nemesgáz-

elektronszerkezet elérésére. Az 

EN döntő szerepe az elsődleges 

kémiai kötések és a másodlagos 

kölcsönhatások kialakulásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a 

felhasználás közötti összefüggé-

sek alkalmazása. 

Információk a nemesgázokról.  

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy 

EN-különbség esetén. Az ionos 

kötés mint erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás és ennek következ-

ményei. 

Ionvegyületek képletének szer-

kesztése. 

 

Biológia-egészségtan: 

az idegrendszer mű-

ködése. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek, áram-

vezetés. 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú 

atomok között. Delokalizált elekt-

ronok, elektromos és hővezetés, 

olvadáspont és mechanikai tulaj-

donságok. 

A fémek közös tulajdonságainak 

értelmezése a fémrács jellemzői 

alapján. 

 

Fizika: hővezetés, 

olvadáspont, forrás-

pont, áramvezetés. 

 

Vizuális kultúra: ko-

vácsoltvas kapuk, ék-

szerek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, 

kötéspolaritás. Kötési energia, 

kötéshossz. Atomrácsos anyagok 

makroszkópikus tulajdonságai és 

felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az 

EN-különbség alapján. 

 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika, matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és 

nemkötő elektronpárok. Összeg-

képlet és szerkezeti képlet. A 

molekulák alakja. A 

molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és polaritá-

sának megállapítása. 

 

Fizika: töltések, pólu-

sok. 

Másodrendű kötések és a moleku- Tendenciák felismerése a másod- Fizika: energia és 



 

 

larács 

Másodrendű kölcsönhatások tisz-

ta halmazokban. A hidrogénkötés 

szerepe az élő szervezetben. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv és a molekularácsos 

anyagok fizikai tulajdonságainak 

anyagszerkezeti magyarázata. A 

molekulatömeg és a részecskék 

közötti kölcsönhatások kapcsolata 

a fizikai tulajdonságokkal, illetve 

a felhasználhatósággal. 

rendű kölcsönhatásokkal jelle-

mezhető molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságai között. 

 

mértékegysége, forrás, 

forráspont, töltéselosz-

lás, tömegvonzás. 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, tölté-

se és térszerkezete. A mindennapi 

élet fontos összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó ve-

gyületek képletének szerkesztése. 

Összetett ionokat tartalmazó ve-

gyületek előfordulása a termé-

szetben és felhasználása a háztar-

tásban: ismeretek felidézése és 

rendszerezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, 

kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, mole-

kulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, ösz-

szetett ion. 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-

ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, 

kristályosodás, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve kol-

loid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése az 

élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és az 

ozmózis értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. 

Az oldhatóság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség-

koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Te-

lített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-

változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatok-

ként. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az anyagi rendszerek és csopor-

tosításuk 

A rendszer és környezte, nyílt és 

zárt rendszer. A kémiailag tiszta 

anyagok, mint egykomponensű, a 

keverékek, mint többkomponensű 

homogén, illetve heterogén rend-

Ismert anyagi rendszerek és vál-

tozások besorolása a megismert 

típusokba. 

Gyakorlati életből vett példák 

keresése különböző számú kom-

ponenst és fázist tartalmazó rend-

szerekre. 

Fizika: halmazállapot-

ok, a halmazállapot-

változásokat kísérő 

energiaváltozások, 

belső energia, hő, ál-

lapotjelzők: nyomás, 

hőmérséklet, térfogat. 



 

 

szerek. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

halmazállapot-változásainak 

anyagszerkezeti értelmezése. 

Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot 

megadása az anyagot alkotó ré-

szecskék és kölcsönhatásaik alap-

ján. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások: pl. 

„Eltűnik, mint a kám-

for”; Móra Ferenc: 

Kincskereső kisköd-

mön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avogad-

ro törvénye, moláris térfogat, ab-

szolút, illetve relatív sűrűség és 

gyakorlati jelentőségük. Gázok 

diffúziója. Gázelegyek összetétel-

ének megadása, robbanási határ-

értékek. 

A gázok moláris térfogatával és 

relatív sűrűségével, a gázelegyek 

összetételével kapcsolatos számo-

lások. 

A gázok állapotjelzői közötti ösz-

szefüggések szemléltetése (pl. 

fecskendőben).  

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-

dioxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Celsi-

us- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gáz-

modell. 

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések erősségének 

kapcsolata a forrásponttal; a for-

ráspont nyomásfüggése. Oldódás, 

oldódási sebesség, oldhatóság. Az 

oldódás és a kristályképződés; 

telített és telítetlen oldatok. Az 

oldáshő. Az oldatok összetétel-

ének megadása (tömeg-, és térfo-

gatszázalék, anyagmennyiség-

koncentráció). Adott töménységű 

oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. 

Egyszerű számolási feladatok 

megoldása az oldatokra vonatko-

zó összefüggések alkalmazásával. 

 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis. 

 

Fizika: hő és mérték-

egysége, hőmérséklet 

és mértékegysége, a 

hőmérséklet mérése, 

hőleadás, hőfelvétel, 

energia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd anya-

gok; a részecskék rendezettsége. 

 Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-

lya, áramvezetés. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdon-

ságai, fajtái és gyakorlati jelentő-

sége. Kolloidok stabilizálása és 

megszüntetése, háztartási és kör-

nyezeti vonatkozások. Az ad-

szorpció jelensége és jelentősége. 

Kolloid rendszerek az élő szerve-

zetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek 

alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, fehérjék. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, 

endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, 

oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, kristályos és 

amorf anyag. 

 

Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvé-



 

 

nye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, kö-

zömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyár-

tás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 

egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti össze-

függés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő 

értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezé-

se. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet befolyá-

soló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv alkalma-

zása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakci-

ók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak 

és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjuk-

kal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az oxidációról szóló 

magyarázatok történeti változásának megértése. Az oxidációs szám 

fogalma, kiszámításának módja és használata redoxireakciók egyenlete-

inek rendezésekor. Az oxidálószer és a redukálószer fogalma és alkal-

mazása gyakorlati példákon. A redoxireakciók és gyakorlati jelentősé-

gük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódá-

suk feltételei, aktiválási energia, 

aktivált komplex. A kémiai 

egyenlet felírásának szabályai, a 

megmaradási törvények, 

sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése kés-

zségszinten. Egyszerű 

sztöchiometriai számítások. 

 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: hőmérséklet, 

mozgási energia, ru-

galmatlan ütközés, 

lendület, ütközési 

energia, megmaradási 

törvények. 

 

Matematika: száza-

lékszámítás. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termo-

kémiai egyenlet. Hess tétele. A 

kémiai reakciók hajtóereje, az 

energiacsökkenés és a rendezett-

ségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a ház-

tartásokban. Az energiafajták 

átalakítását kísérő hőveszteség 

értelmezése. 

Az energiamegmaradás törvényé-

nek alkalmazása a kémiai reakci-

ókra. 

Folyamatok ábrázolása energiadi-

agramon (pl. a mészégetés, mész-

oltás és a mész megkötése mint 

körfolyamat).  

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a 

biokémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia, II. főtétel, 

energiagazdálkodás, 

környezetvédelem. 

 

Matematika: művele-

tek negatív előjelű 

számokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozása a háztartásban és az 

iparban. A reakciósebesség füg-

Kémiai reakciók sebességének 

befolyásolása a gyakorlatban. 

 

Biológia-egészségtan: 

az enzimek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai 



 

 

gése a hőmérséklettől, illetve a 

koncentrációtól, katalizátorok. 

sebesség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei 

és jellemzői. A tömeghatás törvé-

nye.  

A Le Châtelier–Braun-elv és a 

kémiai egyensúlyok befolyásolá-

sának lehetőségei, ezek gyakorla-

ti jelentősége. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban 

lévő rendszerre gyakorolt külső 

hatás következményeinek megál-

lapítása konkrét példákon. 

 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, a fo-

lyamatok iránya, a 

termodinamika II. 

főtétele. 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége. Lú-

gok. Savmaradék ionok. A pH és 

az egyensúlyi oxóniumion, illetve 

hidroxidion koncentráció össze-

függése. A pH változása hígítás-

kor és töményítéskor. A sav-bázis 

indikátorok működése. Közöm-

bösítés és semlegesítés, sók. Só-

oldatok pH-ja, hidrolízis. Teen-

dők sav- illetve lúgmarás esetén. 

A sav-bázis párok felismerése és 

megnevezése. 

Erős és gyenge savak és bázisok 

vizes oldatainak páronkénti ele-

gyítése, a reagáló anyagok szere-

pének megállapítása.  

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldódá-

sa, sav-bázis reakciók 

az élő szervezetben, 

kiválasztás, a testfo-

lyadékok kémhatása, 

a zuzmók mint indiká-

torok, a savas eső 

hatása az élővilágra. 

Matematika: logarit-

mus. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fogal-

ma oxigénátmenet, illetve elekt-

ronátadás alapján. Az oxidációs 

szám és kiszámítása. Az elekt-

ronátmenetek és az oxidációs 

számok változásainak összefüg-

gései redoxireakciókban. Az oxi-

dálószer és a redukálószer értel-

mezése az elektronfelvételre és -

leadásra való hajlam alapján, köl-

csönösség és viszonylagosság.  

Egyszerű redoxiegyenletek rende-

zése az elektronátmenetek alapján, 

egyszerű számítási feladatok 

megoldása. Az oxidálószer, illetve 

a redukálószer megnevezése 

redoxireakciókban. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiai oxidáció, 

redoxireakciók az élő 

szervezetben. 

 

Fizika: a töltések 

nagysága, előjele, 

töltésmegmaradás. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: tűzgyújtás, 

tűzfegyverek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 

tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 

reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 

egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, 

pH, hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxi-

dálószer, redukálószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret 7 

óra 



 

 

Előzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közötti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások 

működési elvének megismerése, helyes használatuk elsajátítása. Az 

elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. A 

galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való gyűj-

tése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam). A redoxifolyamatok irá-

nya. Fémes és elektrolitos veze-

tés. 

A reakciók irányának meghatá-

rozása fémeket és fémionokat 

tartalmazó oldatok között. 

 

Biológia-egészségtan: 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, 

soros és párhuzamos 

kapcsolás, elektromo-

toros erő. 
Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) 

felépítése és működése, anód- és 

katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidro-

génelektród. Elektromotoros erő. 

A galvánelemekkel kapcsolatos 

környezeti problémák. 

Különféle galvánelemek pólu-

sainak megállapítása. 

 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galvá-

nelemek felépítésének és műkö-

désének összehasonlítása. Ion-

vándorlás. Anód és katód az 

elektrolízis esetén. Oldat és olva-

dék elektrolízise. Az elektrolízis 

gyakorlati alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos feltöl-

tése. 

Ismeretek a ma használt gal-

vánlemekről és akku-

mulátorokról, felirataik 

tanulmányozása.  

Fizika: feszültség, 

Ohm-törvény, ellenál-

lás, áramerősség, elekt-

rolízis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulla-

dékgyűjtés, galvanizálás. 

 

Tematikai egység A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókés-

zség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris és 

poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete és 

tulajdonságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk és min-

dennapi életben betöltött szerepük magyarázata tulajdonságaik alap-

ján. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az ele-

mek és azok vegyületei között. A veszélyes anyagok biztonságos 

használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján.  

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szervetlen kémia tárgya Az elemek és vegyületek jellem- Biológia-egészségtan: 



 

 

A szervetlen elemek és vegyüle-

tek jellemzésének szempontrend-

szere. 

Elemek gyakorisága a Földön és 

a világegyetemben. 

zéséhez használt szempontrend-

szer használata. 

 

biogén elemek. 

 

Fizika: fizikai tulaj-

donságok és a halmaz-

szerkezet, atommag-

stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy párosítat-

lan elektron (stabilis oxidációs 

száma: +1), megfelelő katalizá-

torral jó redukálószer. Nagy 

elektronegativitású atomok (oxi-

gén, nitrogén, klór) molekuláris 

állapotban is oxidálják. Kicsi, 

apoláris kétatomos molekulák, 

alacsony forráspont, kis sűrűség, 

nagy diffúziósebesség. Előállítás. 

A médiában megjelenő in-

formációk elemzése, kritikája, 

megalapozott véleményalkotás 

(pl. a „vízzel hajtott autó” 

téveszméjének kapcsán). 

 

Fizika: hidrogénbom-

ba, magfúzió, a 

tömegdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: II. 

világháború, a Hin-

denburg léghajó ka-

tasztrófája. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

reakciókészség. Gyenge diszper-

ziós kölcsönhatás, alacsony for-

ráspont, kis sűrűség, rossz víz-

oldhatóság. Előfordulás. Fel-

használás. 

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

 

Fizika: magfúzió, hát-

térsugárzás, 

fényforrások. 

Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal 

kevesebb van a nemesgázokénál, 

legstabilisabb oxidációs szám:  

(-1), oxidáló (mérgező) hatás a 

csoportban lefelé az EN-sal csök-

ken. Kétatomos apoláris moleku-

lák, rossz (fizikai) vízoldhatóság. 

Jellemző halmazállapotaik, a jód 

szublimációja. Reakcióik vízzel, 

fémekkel, hidrogénnel, más 

halogenidekkel. Előfordulás: 

halogenidek. Előállítás. Felhasz-

nálás. 

A halogének és a halogenidek 

élettani hatása közötti nagy kü-

lönbség okainak megértése. 

 

Fizika: az energiafaj-

ták egymásba való 

átalakulása, elektrolí-

zis. 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-

elektronszerkezetű ionok, kevésé 

reakcióképes. Ionrács, magas 

olvadáspont, jó vízoldhatóság, 

fehér szín. Előfordulás. Fel-

használás. 

Élelmiszerek sótartalmával, a 

napi sóbevitellel kapcsolatos 

számítások, szemléletformálás. 

 

Földrajz: sóbányák. 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben 

disszociál, vizes oldata a sósav. 

Reakciói különböző fémekkel. 

A gyomorsav sósavtartalmával és 

a gyomorégésre alkalmazott szó-

dabikarbóna mennyiségével, va-

lamint a belőle keletkező szén-

Biológia-egészségtan: 

gyomornedv. 



 

 

Előfordulás. Előállítás. Fel-

használás. 

dioxid térfogatával, illetve vízkő-

oldók savtartalmával kapcsolatos 

számítások. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektronszerkezet, re-

akciókészség, relatív sűrűség, veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, eré-

lyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, szublimáció. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Kétszeres kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele, 

tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolatok megértése és alkal-

mazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, a kénvegyületek sok-

féleségének magyarázata. A környezeti problémák iránti érzékenység 

fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

2 elektron felvételével nemesgáz 

elektronszerkezetű, nagy EN, 

stabilis oxidációs száma (-2), 

oxidálószer. Kis, kétatomos apo-

láris molekulák, gáz, vízoldható-

sága rossz. Szinte minden elem-

mel reagál (oxidok, hidroxidok, 

oxosavak és sóik). Előállítás. 

Felhasználás. 

 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül 

az oktettszabály, bomlékony, 

nagy reakciókészség, erős oxidá-

lószer, mérgező gáz. A magaslé-

gkörben hasznos, a földfelszín 

közelében káros. Előállítás. Fel-

használás. 

Környezet- és egészségtudatos 

magatartás, médiakritikus attitűd. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és összeté-

tele. 

Víz 

Poláris molekulái között hidro-

génkötések, magas olvadáspont 

és forráspont, nagy fajhő és felü-

leti feszültség (Eötvös Loránd), a 

sűrűség függése a hőmérséklettől. 

Poláris anyagoknak jó oldószere. 

Redoxi- és sav-bázis reakciókban 

betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem 

Az ivóvízre megadott 

egészségügyi határértékek ér-

telmezése, ezzel kapcsolatos 

számolások, a vízszennyezés 

tudatos minimalizálása. 

 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz 

különleges 

tulajdonságai, a 

hőtágulás és szerepe a 

természeti és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 



 

 

stabilis (-1), bomlékony, oxidáló-

szer és redukálószer is lehet. Fel-

használás. 

szennyeződése. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, nagy molekuláiban 

egyszeres kötések, szilárd, rossz 

vízoldhatóság. Égése. Előfordu-

lás. Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói 

Nincs hidrogénkötés, vízben ke-

véssé oldódó, mérgező gáz. A 

kén oxidációs száma (-2), 

redukálószer, gyenge sav, sói: 

szulfidok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), 

redukálószerek, mérgezők. Vízzel 

kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). 

Kén-dioxidból kén-trioxid, belőle 

vízzel erős, oxidáló hatású kén-

sav, amely fontos ipari és labora-

tóriumi reagens, sói: szulfátok. 

A kén és szén égésekor keletkező 

kén-dioxid térfogatával, a levegő 

kén-dioxid tartalmával, az akku-

mulátorsav koncentrációjával 

kapcsolatos számolások. 

 

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indikáto-

rok, a levegő szennye-

zettsége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, légszennyezés, 

savas eső, oxidáló hatású erős sav. 

 

Tematikai egység A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése a szerkezetük alapján, 

összevetésük, legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött 

jelentőségének megismerése. Az anyagok természetben való körforgá-

sa és ennek jelentősége. Helyi környezetszennyezési probléma kémiai 

vonatkozásainak megismerése és válaszkeresés a problémára. Környe-

zettudatos és egészségtudatos vásárlási szokások kialakítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris moleku-

la, erős háromszoros kötés, kis re-

akciókészség, vízben rosszul oldó-

dik. 

 

A levegő NOx-tartalmára vo-

natkozó egészségügyi határér-

tékekkel, a műtrágyák összeté-

telével kapcsolatos számolások.  

 

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén körforgás-

ban, a levegő és a víz 

szennyezettsége, a 



 

 

Ammónia és sói 

Molekulái között hidrogénkötések, 

könnyen cseppfolyósítható, nagy 

párolgáshőjű gáz. Nemkötő elekt-

ronpár, gyenge bázis, savakkal 

ammóniumsókat képez. Szerves 

anyagok bomlásakor keletkezik. 

Ammóniaszintézis, salétromsav- és 

műtrágyagyártás. 

 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan elektronok 

miatt nagy reakciókészség, NO a 

levegőn önként oxidálódik mérgező 

NO2-dá, amelyből oxigénnel és 

vízzel salétromsav gyártható. N2O: 

bódító hatás. Felhasználás. 

 

Salétromossav, salétromsav, sóik 

A salétromossavban és sóiban a 

nitrogén oxidációs száma (+3), 

redukálószerek. A salétromsavban 

és sóiban a nitrogén oxidációs szá-

ma (+5), erős oxidálószerek. Fel-

használás. 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, a 

műtrágyák hatása a 

növények fejlődésére, 

a fogak felépítése, a 

sejthártya szerkezete.  

 

Fizika: II. főtétel, fény. 

 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: Irinyi 

János. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, atomjai között egysze-

res kötések; a fehérfoszfor és a vö-

rösfoszfor szerkezete és tulajdonsá-

gai. Égésekor difoszfor-pentaoxid, 

abból vízzel foszforsav keletkezik, 

melynek sói a foszfátok. Felhaszná-

lás a háztartásban és a mezőgazda-

ságban. 

A foszforvegyületek szerepe a fo-

gak és a csontok felépítésében. 

Környezettudatos és egészség-

tudatos vásárlási szokások 

alapjainak megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörforgás. 

 

10. évfolyam 

heti óraszám 2 óra 

összesen 72 óra 

 

Tematikai egység A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei Órakeret 



 

 

6 óra 

Előzetes tudás 
Atomrács, grafitrács, tökéletes és nem tökéletes égés, a szén-monoxid 

és a szén-dioxid élettani hatásai, szénsav, gyenge sav, karbonátok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek ismerete. 

Vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsola-

tok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid kvóta napjainkban betöl-

tött szerepének megértése. A karbonátok és szilikátok mint a földkér-

get felépítő vegyületek gyakorlati jelentőségének megértése. A szil-

ikonok felhasználási módjainak, ezek előnyeinek és hátrányainak ma-

gyarázata tulajdonságaikkal. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit 

rétegrácsa és következményeik. 

Kémiai tulajdonságok. Bányásza-

tuk. Felhasználás. 

 

Szén-monoxid 

Kicsi, közel apoláris molekulák, 

vízben rosszul oldódó, a levegő-

vel jól elegyedő gáz. A szén oxi-

dációs száma (+2), jó 

redukálószer (vasgyártás), éghe-

tő. Széntartalmú anyagok tökélet-

len égésekor keletkezik. Életve-

szélyes, mérgező. 

 

Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben fizikailag 

rosszul oldódó gáz. A szén oxi-

dációs száma stabilis, 

redoxireakcióra nem hajlamos, 

nem éghető. Vízzel egyensúlyi 

reakcióban gyenge savat képez, 

ennek sói a karbonátok és a hid-

rogén-karbonátok. Nem mérgező, 

de életveszélyes. Lúgokban kar-

bonátok formájában megköthető. 

Előfordulás (szén-dioxid kvóta). 

Felhasználás. 

Érvek és ellenérvek tudományos 

megalapozottságának vizsgálata 

és vitákban való alkalmazása a 

klímaváltozás kapcsán. A szén-

monoxid és szén-dioxid térfoga-

tával kapcsolatos számolások. 

 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid az élővi-

lágban, fotoszintézis, 

sejtlégzés, a szén-

monoxid és a szén-

dioxid élettani hatása. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: karsztjelen-

ségek. 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, 

de félvezető, mikrocsipek, ötvö-

zetek. SiO2: atomrács, kvarc, ho-

mok, drágakövek, szilikátásvá-

nyok, kőzetek. Üveggyártás, víz-

üveg, építkezés. Szilikonok tulaj-

donságai és felhasználása. 

Kiegyensúlyozott véleményalko-

tás a mesterséges anyagok alkal-

mazásának előnyeiről és hátrá-

nyairól. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, üvegházhatás, amorf, szilikát, szilikon. 

 

Tematikai egység A fémek és vegyületeik 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, sav-bázis reak-

ció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb fémek és vegyületeik szerkezete, összetétele, tulajdonsá-

gai, előfordulása, felhasználása közötti kapcsolatok megértése és al-

kalmazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás, a korrózió-

védelem és a szelektív hulladékgyűjtés problémáinak helyes kezelése a 

hétköznapokban. A fémek előállítása és reakciókészsége közötti kap-

csolat megértése. Az ötvözetek felhasználása. A nehézfém-vegyületek 

élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. A 

vörösiszap-katasztrófa és a tiszai cianidszennyezés okainak és követ-

kezményeinek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs 

szám (+1), erős redukálószerek, 

vízből lúgképzés közben hidro-

génfejlesztés, nemfémekkel 

sóképzés. Nagy reakciókészség 

miatt előfordulás csak 

vegyületeikben, előállítás olva-

dékelektrolízissel. 

Hideg zsíroldókkal kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

Az alkálifémekről és vegyülete-

ikről korábban tanultak rendsze-

rezése.  

Biológia-egészségtan: 

kiválasztás, idegrend-

szer, ízérzékelés. 

Alkáliföldfémek  

Kicsi (de az alkálifémeknél na-

gyobb) EN, tipikus fémek, oxidá-

ciós szám (+2), erős (de az alkáli-

fémeknél gyengébb) 

redukálószerek (reakció vízzel), 

nemfémekkel sóképzés. Nagy 

reakciókészség miatt előfordulás 

csak vegyületeikben, előállítás 

olvadékelektrolízissel. 

Mészégetéssel, mészoltással, a 

mész megkötésével kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

 

Biológia-egészségtan: a 

csont összetétele. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó 

redukálószer, de védő oxidréteg-

gel passziválódik. Könnyűfém. 

Előfordulás. Előállítás. Fel-

használás. 

A reakciók ipari méretekben 

való megvalósítása által okozott 

nehézségek megértése. 

Alumínium reakciója oxigénnel, 

vízzel, sósavval és nátrium-

hidroxiddal. Információk az 

alumínium előállításának tör-

ténetéről és magyar vonat-

kozásairól („magyar ezüst”, 

vörösiszap- katasztrófa). 

Fizika: elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Ón és ólom  

Oxidációs számok: (+2), (+4), 

Akkumulátorok szelektív 

gyűjtése. 

Fizika: elektromos el-

lenállás. 



 

 

csoportban lefelé EN csökken, 

fémes jelleg nő. Felületi védőré-

teg. Felhasználás. Élettani hatás. 

 

Vascsoport, króm és mangán 

Fe: nehézfém, nedves levegőn 

laza szerkezetű rozsda. Vas- és 

acélgyártás, edzett acél, 

ötvözőanyagok, rozsdamentes 

acél. Újrahasznosítás, szelektív 

gyűjtés, korrózióvédelem. 

Cr és Mn: vegyületeikben válto-

zatos oxidációs állapot (különféle 

szín), magas oxidációs szám ese-

tén erős oxidálószerek. 

A hulladékhasznosítás környeze-

ti és gazdasági jelentőségének 

felismerése. Vassal, acéllal és 

korróziójával kapcsolatos szá-

molások. 

 

Biológia-egészségtan: a 

vér. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, ferro-

mágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: rézkor, bronzkor, 

vaskor. 

Félnemes és nemesfémek 

Jó elektromos és hővezetés, jó 

megmunkálhatóság, tetszetős 

megjelenés, kis reakciókészség. 

Viselkedésük levegőn, oldódásuk 

(hiánya) savakban. Felhasználás. 

 

Vegyületeik  

Rézion: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező. Ezüst-

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő 

hatású. Felhasználás. 

A félnemes és nemesfémek tu-

lajdonságai, felhasználása és 

értéke közötti összefüggések 

megértése. 

 

Cink, kadmium, higany 

Fémes tulajdonságok, a higany 

szobahőmérsékleten folyadék. A 

cink híg savakkal reagál. Fel-

használás: Zn, Cd, Hg, ZnO. Élet-

tani hatás. Szelektív gyűjtés. 

A mérgező, de kedvező tulaj-

donságú anyagok használati sza-

bályainak betartása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Redukálószer, elektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, érc, környezeti ka-

tasztrófa, nemesfém, nyomelem, amalgám, ötvözet. 

 

Tematikai egység A szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egysze-

res és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása, má-

sodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas 

eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek csopor-

tosításának, a vegyület, a modell és a képlet viszonyának, a konstitúció 

és az izoméria fogalmának értelmezése és alkalmazása. A szénhidrogé-

nek és halogénezett származékaik szerkezete, tulajdonságai, előfordulá-

suk és a felhasználásuk közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. 

A felhasználás és a környezeti hatások közötti kapcsolat elemzése, a 

környezet- és egészségtudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé- Fejlesztési követelmények/ Kapcsolódási pontok 



 

 

gek, problémák, alkalmazások) módszertani ajánlások 

Bevezetés a szerves kémiába 

A szerves kémia tárgya (Berzeli-

us, Wöhler), az organogén ele-

mek (Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy szá-

ma, a szénatom különleges sajá-

tosságai, funkciós csoport, kons-

titúció, izoméria. Összegképlet 

(tapasztalati és molekulaképlet), 

a szerkezeti képlet, a konstitúciós 

képlet és az egyszerűsített jelölési 

formái. A szénváz alakja. A szer-

ves vegyületek elnevezésének 

lehetőségei: tudományos és köz-

napi nevek. 

Az anyagi világ egységességének 

elfogadása. A modell és képlet 

kapcsolatának rögzítése, képlet-

írás. A nevek értelmezése. C, H, 

és O és N kimutatása szerves ve-

gyületekben.  

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), 

cikloalkánok, 1-8 szénatomos 

főlánccal rendelkező alkánok 

elnevezése, metil- és etilcsoport, 

homológ sor, általános képlet. 

A nyílt láncú alkánok molekula-

szerkezete, a ciklohexán konfor-

mációja. Apoláris molekulák, 

olvadás- és forráspont függése a 

moláris tömegtől. Égés, szubszti-

túciós reakció halogénekkel, 

hőbontás. A telített szénhidrogé-

nek előfordulása és felhasználása. 

A fosszilis energiahordozók 

problémái. 

Veszélyes anyagok környezetter-

helő felhasználása szükségessé-

gének belátása. A földgáz robba-

nási határértékeivel és fűtőértéké-

vel kapcsolatos számolások. 

 

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

hormon, rákkeltő és 

mutagén anyagok, le-

vegőszennyezés, 

szmog, üvegházhatás, 

ózonpajzs, savas esők. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, forrás-

pontot befolyásoló 

külső tényezők, hő, 

energiamegmaradás, 

elektromágneses su-

gárzás, poláros fény, a 

foton frekvenciája, 

szín és energia, üveg-

házhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, tűzol-

tás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, 

keletkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-

ültetvények, levegő-

szennyezés, szmog, 

globális problémák, 

üvegházhatás, ózon-

lyuk, savas eső. 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 2-4 szénatomos 

főlánccal, általános képlet, mole-

kulaszerkezet, geometriai izomé-

ria. Égésük, addíciós reakciók, 

polimerizáció, PE és PP, tulaj-

donságaik. Az olefinek előállítá-

sa. 

A háztartási műanyaghulladékok 

szelektív gyűjtése és újrahaszno-

sítása. 

 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén 

szerkezete, tulajdonságai. Poli-

merizáció, kaucsuk, vulkanizálás, 

a gumi és a műgumi szerkezete, 

előállítása, tulajdonságai. A 

karotinoidok. 

A természetes és mesterséges 

anyagok összehasonlítása, helyes 

életviteli, vásárlási szokások alap-

jainak megértése. 

 

Az acetilén 

Acetilén (etin) szerkezete, tulaj-

Balesetvédelmi és munkabizton-

sági szabályok betartása hegesz-



 

 

donságai. Reakciói: égés, addíci-

ós reakciók, előállítása, felhasz-

nálása. 

téskor. 

 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol szerkezete (Kekulé), 

tulajdonságai, szubsztitúciója, 

(halogénezés, nitrálás), égése. 

Toluol (TNT), sztirol és poliszti-

rol. A benzol előállítása. Aromás 

szénhidrogének felhasználása, 

biológiai hatása. 

Az értéktelen kőszénkátrányból 

nyert értékes vegyipari alapanya-

gul szolgáló aromás szénhidrogé-

nek felhasználása, előnyök és 

veszélyek mérlegelése. 

 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek elnevezése, kis 

molekulapolaritás, nagy moláris 

tömeg, gyúlékonyság hiánya, 

erős élettani hatás.  

A halogénszármazékok jelentő-

sége. 

A szerves halogénvegyületek 

környezetszennyezésével kapcso-

latos szövegek, hírek kritikus, 

önálló elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, köz-

napi és tudományos név, telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, homo-

lóg sor, szubsztitúció, alkén, addíció, polimerizáció, műanyag. 

 

Tematikai egység Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis reak-

ciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves vegyü-

letek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, funk-

ciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, fel-

használásuk, biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai szerke-

zettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel 

kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének 

megértése, megoldások keresése. Következtetés a háztartásban előfor-

duló anyagok összetételével kapcsolatos információkból azok egés-

zségügyi és környezeti hatásaira, egészséges táplálkozási és életviteli 

szokások kialakítása. A cellulóz mint szálalapanyag gyakorlati jelentő-

ségének ismerete. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazá-

sok) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása, 

elnevezésük. A metanol, az eta-

nol, az etilén-glikol és a glicerin 

szerkezete és tulajdonságai, élet-

tani hatása. Égésük, részleges 

Alkoholos italok összetételére, 

véralkoholszintre, 

metanolmérgezésre vonatkozó 

számolások, egészségtudatos ma-

gatartás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, 

erjedés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 



 

 

oxidációjuk, semleges kémhatá-

suk, észterképződés. Alkoholok, 

alkoholtartalmú italok előállítá-

sa. Denaturált szesz. 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdon-

ságai. A fenol, mint gyenge sav, 

reakciója nátrium-hidroxiddal. A 

fenolok fertőtlenítő, mérgező 

hatása. A fenolok mint fontos 

vegyipari alapanyagok. 

A szigorúan szabályozott körül-

mények közötti felhasználás szük-

ségességének megértése. 

Oldódásának pH-függése.  

Biológia-egészségtan: 

dohányzás, cukorbe-

tegség, biológiai oxi-

dáció (citromsavcik-

lus), Szent-Györgyi 

Albert. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, szerkeze-

te. A dietil-éter tulajdonságai, 

élettani hatása, felhasználása 

régen és most. 

Munkabiztonsági szabályok isme-

rete és betartása. 

 

Az oxovegyületek 

Az aldehidek és a ketonok elne-

vezése, szerkezete, tulajdonsá-

gai, oxidálhatósága.  

A formaldehid felhasználása 

(formalin), mérgező hatása. Ace-

ton, mint oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport 

reakciókészségbeli különbségének 

megértése. 

 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása 

értékűség és a szénváz alapján, 

elnevezésük. Szerkezetük, fizi-

kai és kémiai tulajdonságaik. A 

karbonsavak előfordulása, fel-

használása, jelentősége. 

Felismerés: a vegyületek élettani 

hatása nem az előállításuk módjá-

tól, hanem a szerkezetük által 

meghatározott tulajdonságaiktól 

függ. 

 

Az észterek 

Észterképződés alkoholokból és 

karbonsavakból, kondenzáció és 

hidrolízis. A gyümölcsészterek 

mint oldószerek, természetes és 

mesterséges íz- és illatanyagok.  

Viaszok és biológiai funkcióik. 

Zsírok és olajok szerkezete. 

Poliészterek, poliészter műszá-

lak. Szervetlen savak észterei. 

Egészséges táplálkozási szokások 

kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

lipidek, sejthártya, 

táplálkozás. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Alfred No-

bel. 

A felületaktív anyagok, tisztító-

szerek 

A felületaktív anyagok szerkeze-

te, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító ha-

tás, a vizes oldat pH-ja. Szap-

panfőzés. Felületaktív anyagok a 

kozmetikumokban, az élelmi-

szeriparban és a sejtekben.  

A felületaktív anyagok használatá-

val kapcsolatos helyes szokások 

kialakítása. 

 



 

 

Tisztítószerek adalékanyagai. 

A szénhidrátok 

A szénhidrátok előfordulása, 

összegképlete, csoportosítása: 

mono-, di- és poliszacharidok. 

Szerkezet, íz és oldhatóság kap-

csolata.  

Felismerés: a kémiai szempontból 

hasonló összetételű anyagoknak is 

lehetnek nagyon különböző tulaj-

donságai, és fordítva. 

 

Biológia-egészségtan: 

a szénhidrátok emész-

tése, biológiai oxidá-

ció és fotoszintézis, 

növényi sejtfal, táp-

anyag, ízérzékelés, 

vércukorszint. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a papír. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós 

csoportjai, szerkezetük, tulaj-

donságaik. A ribóz és dezoxi-

ribóz, a szőlőcukor és a gyü-

mölcscukor nyílt láncú és gyűrűs 

konstitúciója, előfordulása. 

Oldási próbák, glükózzal.  

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése 

kondenzációval, hidrolízisük (pl. 

emésztés során). A redukáló és 

nem redukáló diszacharidok és 

ennek szerkezeti oka. A maltóz, 

a cellobióz, a szacharóz és a 

laktóz szerkezete, előfordulása. 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok megkülönböztetése. 

 

A poliszacharidok 

A keményítő és a cellulóz szer-

kezete, tulajdonságai, előfordu-

lása a természetben, biológiai 

jelentőségük és felhasználásuk a 

háztartásban, az élelmiszeripar-

ban, a papírgyártásban, a textil-

iparban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és 

a cellulóz növényi vázanyag funk-

ciója szerkezeti okának megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, 

karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, 

észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid. 

 

Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, 

szubsztitúció, aromás vegyületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, tulajdon-

ságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti kapcso-

latok megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító ma-

gatartás kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak 

megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elneve-

Az aminocsoport és bázisos jel-

legének felismerése élettani 

szempontból fontos vegyületek-

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsa-

vak, színtest, vér, kivá-



 

 

zése. Szerkezet és sav-bázis tu-

lajdonságok. 

Előfordulás és felhasználás. 

ben. 

Aminok kémhatása, sóképzése.  

lasztás. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-

bázis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, elő-

fordulása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállí-

tásuk, tulajdonságaik. 

Az amidkötés különleges stabili-

tása szerkezeti okának és jelentő-

ségének megértése. 

 

A nitrogéntartalmú heterociklu-

sos vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, 

polaritása, sav-bázis tulajdonsá-

gok, hidrogénkötések kialakulá-

sának lehetősége. Előfordulásuk 

a biológiai szempontból fontos 

vegyületekben.  

A nitrogéntartalmú heterociklikus 

vegyületek vázának felismerése 

biológiai szempontból fontos 

vegyületekben. 

Dohányfüstben (nikotin), kábító-

szerekben, kávéban, teában, 

gyógyszerekben, hemoglobinban, 

klorofillban, nukleinsav-

bázisokban előforduló 

heterociklikus vegyületekkel 

kapcsolatos információk. 

Az aminosavak 

Az aminosavak funkciós csoport-

jai, ikerionos szerkezet és követ-

kezményei. Előfordulásuk és 

funkcióik. 

A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak két 

funkciós csoportja alkalmassá 

teszi ezeket stabil láncok kialakí-

tására, míg az oldalláncaik okoz-

zák a változatosságot. 

 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

tulajdonságai, 

peptidkötés, enzimek 

működése. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és a 

peptidek szerkezete (Emil Fisc-

her). A fehérjék szerkezeti szint-

jei (Sanger, Pauling) és a szerke-

zetet stabilizáló kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordu-

lása, biológiai jelentősége. A 

fehérjék által alkotott makromo-

lekulás kolloidok jelentősége a 

biológiában és a háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi, 

(általában sokféle kötéssel rögzí-

tett) szerkezetük teszi képessé 

sajátos funkcióik ellátására.  

 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

A „nukleinsav” név eredete, a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, a 

bázispárok között kialakuló hid-

rogénkötések, a Watson–Crick-

modell.  

Felismerés: a genetikai informá-

ció megőrzését a maximális szá-

mú hidrogénkötés kialakulásának 

igénye biztosítja.  

 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koen-

zimek, nukleotidok, 

ATP és szerepe, örök-

lődés molekuláris alap-

jai, mutáció, fehérje-

szintézis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purinváz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 

peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Wat-

son–Crick-modell. 
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A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magya-

rázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, összefüggéseket és tör-

vényszerűségeket, a legfontosabb szerves és szervetlen vegyületek szerkezetét, tulaj-

donságait, csoportosítását, előállítását, gyakorlati jelentőségét. 

Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyületek esetében 

a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szerepét, a tudományos és az áltu-

dományos megközelítés közötti különbségeket. 

Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsön-

hatásaik alapján. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhaszná-

lásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt 

készíteni, és azt érthető formában közönség előtt is bemutatni. 

Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb problé-

mák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az 

egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával. 

Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon 

tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek eredményei 

alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket. 

Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve áltu-

dományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, 

az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel 

ütköztetni. 

Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét 

és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára. 



 

 

Ötosztályos képzés 

9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyam kémia tananyagának anyagszerkezeti része a periódusos rendszer 

felépítésének magyarázatához csak a Bohr-féle atommodellt használja, így az alhéjak és a 

periódusos rendszer mezőinek kapcsolatát nem vizsgálja. A kvantummechanikai atommodell 

és az elektron hullámtermészetének következményei csak választható tananyag. Erre részben 

a kémiatanítás időkeretei, részben pedig az elvont fogalmak számának csökkentése érdekében 

van szükség. A jelen kerettanterv a nemesgáz-elektronszerkezet már korábbról ismert 

stabilitásából és az elektronegativitás fogalmából vezeti le az egyes atomok számára kémiai 

kötések és másodlagos kölcsönhatások kialakulása révén adódó lehetőségeket az alacsonyabb 

energiaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így kialakuló 

halmazok tulajdonságait, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létrejövő keverékeket és 

összetételük megadásának módjait. 

A kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciókat kísérő energiaváltozások, 

időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok vizsgálatát követi a több szempont alapján való 

csoportosításuk. A sav-bázis reakciók értelmezése protonátmenet alapján (Brønsted szerint) 

történik, és szerepel a gyenge savak, illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló egyensúlyok 

vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján történő tárgyalása lehetővé teszi az 

oxidációs számok változásából kiinduló egyenletrendezést. Az elektrokémiai ismeretek rész-

ben építenek a redoxireakciók során tanultakra, másrészt a megszerzett tudás fel is használha-

tó egyes szervetlen elemek és vegyületek előállításának és felhasználásának tanulásakor. 

A szervetlen és a szerves anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus, amennyiben 

előfordulásukat és felhasználásukat a szerkezetükből levezetett tulajdonságaikkal magyarázza. 

A szervetlen kémiai ismeretek sorrendjét a periódusos rendszer csoportjai, a szerves kémiáét 

pedig az egyes vegyületekre jellemző funkciós csoportok szabják meg. Ez azért logikus 

felosztás, mert az egyes elemek éppen a hasonló kémiai tulajdonságaik alapján kerültek a 

periódusos rendszer azonos csoportjaiba, míg a szerves vegyületek kémiai tulajdonságait 

elsősorban a bennük lévő funkciós csoportok szabják meg. A szerves kémiát azért érdemes a 

kémia tananyag végén tárgyalni, hogy a természetes szénvegyületekről szerzett ismeretek 

alapokat szolgáltassanak a biológia tantárgy biokémia fejezetének megértéséhez. A 

természetes és a mesterséges szénvegyületek nem különülnek el élesen, hanem mindig ott 

kerülnek szóba, ahová szerkezetük alapján tartoznak. Ez segíti az anyagi világ egységét 

tényként kezelő szemléletmód kialakulását. 

Az adott időkereteben nem lehet cél a példamegoldó rutin kialakítása. A 9–10. évfolyamon 

szereplő számolási feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a gyakorlati 

életben való eligazodást és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik. 

 

9. évfolyam 

heti 2 óra 

összesen 72 óra 

 



 

 

 

 
A kémia és az atomok világa 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 

vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, mo-

láris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme. 

Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a jelensé-

gek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és fel-

használási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris 

tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulaj-

donságai periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezet-

tel való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magya-

rázatakor. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia mint természettudomány 

A kémia és a kémikusok szerepe 

az emberi civilizáció megterem-

tésében és fenntartásában. Meg-

figyelés, rendszerezés, modellal-

kotás, hipotézis, a vizsgálatok 

megtervezése (kontrollkísérlet, 

referenciaanyag), elvégzése, és 

kiértékelése (mérési hiba, repro-

dukálhatóság), az eredmények 

publikálása és megvitatása. 

Az alapvető kémiai ismeretek 

hiánya által okozott veszélyek 

megértése. 

 

Fizika: kísérletezés, 

mérés, mérési hiba. 

 

Fizika, biológia-

egészségtan: a termé-

szettudományos gon-

dolkodás és a termé-

szettudományos meg-

ismerés módszerei. 

Az atomok és belső szerkezetük. 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések változása: atom 

(Dalton), elektron (J. J. Thom-

son), atommag (Rutherford), 

elektronhéjak (Bohr). A proton, 

neutron és elektron relatív töme-

ge, töltése. Rendszám, tömeg-

szám, izotópok. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár) és 

alkalmazási területei (Hevesy 

György, Szilárd Leó, Teller Ede). 

Elektrosztatikus vonzás és taszí-

tás az atomban. Alapállapot és 

gerjesztett állapot. Párosított és 

párosítatlan elektronok, jelölésük.  

A részecskeszemlélet alkalmazá-

sa. 

 

Fizika: atommodellek, 

színképek, elektronhéj, 

tömeg, elektromos 

töltés, Coulomb-

törvény, erő, neutron, 

radioaktivitás, felezési 

idő, sugárvédelem, 

magreakciók, energia, 

atomenergia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: II. világháború, 

a hidegháború. 

A periódusos rendszer és az 

anyagmennyiség 

Az elemek periodikusan változó 

tulajdonságainak elektronszerke-

zeti okai, a periódusos rendszer 

(Mengyelejev): relatív és moláris 

atomtömeg, rendszám = protonok 

A relatív és moláris atomtömeg, 

rendszám, elektronszerkezet és 

reakciókészség közötti összefüg-

gések megértése és alkalmazása. 

Az azonos csoportban lévő ele-

mek tulajdonságainak összeha-

sonlítása és az EN csoportokon és 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, 

elektromos vonzás, 

taszítás. 



 

 

száma illetve elektronok száma; 

csoport = vegyértékelektronok 

száma; periódus = elektronhéjak 

száma. Nemesgáz-

elektronszerkezet, elektronegati-

vitás (EN). 

periódusokon belüli változásának 

szemléltetése kísérletekkel (pl. a 

Na, K, Mg és Ca vízzel való re-

akciója). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természettudományos vizsgálati módszer, áltudomány, proton, neutron, 

elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris 

atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, 

nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris 

tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek 

képletei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése. A 

molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák po-

laritását meghatározó tényezők, valamint a molekulapolaritás és a má-

sodlagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert szilárd 

anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok szerke-

zete, tulajdonságai és felhasználása közötti összefüggések alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, 

törekvés a nemesgáz-

elektronszerkezet elérésére. Az 

EN döntő szerepe az elsődleges 

kémiai kötések és a másodlagos 

kölcsönhatások kialakulásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a 

felhasználás közötti összefüggé-

sek alkalmazása. 

 

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy 

EN-különbség esetén. Az ionos 

kötés mint erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás és ennek következ-

ményei. 

Ionvegyületek képletének szer-

kesztése. 

 

Biológia-egészségtan: 

az idegrendszer mű-

ködése. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek, áram-

vezetés. 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú 

atomok között. Delokalizált elekt-

ronok, elektromos és hővezetés, 

olvadáspont és mechanikai tulaj-

donságok. 

A fémek közös tulajdonságainak 

értelmezése a fémrács jellemzői 

alapján. 

 

Fizika: hővezetés, 

olvadáspont, forrás-

pont, áramvezetés. 

 

Vizuális kultúra: ko-

vácsoltvas kapuk, ék-

szerek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, 

kötéspolaritás. Kötési energia, 

A kötéspolaritás megállapítása az 

EN-különbség alapján. 

 

Fizika: energiamini-

mum. 

 



 

 

kötéshossz. Atomrácsos anyagok 

makroszkópikus tulajdonságai és 

felhasználása. 

Fizika, matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és 

nemkötő elektronpárok. Összeg-

képlet és szerkezeti képlet. A 

molekulák alakja. A 

molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és polaritá-

sának megállapítása. 

 

Fizika: töltések, pólu-

sok. 

Másodrendű kötések és a moleku-

larács 

Másodrendű kölcsönhatások tisz-

ta halmazokban. A hidrogénkötés 

szerepe az élő szervezetben. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv és a molekularácsos 

anyagok fizikai tulajdonságainak 

anyagszerkezeti magyarázata. A 

molekulatömeg és a részecskék 

közötti kölcsönhatások kapcsolata 

a fizikai tulajdonságokkal, illetve 

a felhasználhatósággal. 

Tendenciák felismerése a másod-

rendű kölcsönhatásokkal jelle-

mezhető molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságai között. 

 

Fizika: energia és 

mértékegysége, forrás, 

forráspont, töltéselosz-

lás, tömegvonzás. 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, tölté-

se és térszerkezete. A mindennapi 

élet fontos összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó ve-

gyületek képletének szerkesztése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, 

kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, mole-

kulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, ösz-

szetett ion. 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-

ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, 

kristályosodás, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve kol-

loid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése az 

élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és az 

ozmózis értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. 

Az oldhatóság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség-

koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Te-

lített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-

változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatok-

ként. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 



 

 

Az anyagi rendszerek és csopor-

tosításuk 

A rendszer és környezte, nyílt és 

zárt rendszer. A kémiailag tiszta 

anyagok, mint egykomponensű, a 

keverékek, mint többkomponensű 

homogén, illetve heterogén rend-

szerek. 

Ismert anyagi rendszerek és vál-

tozások besorolása a megismert 

típusokba. 

 

Fizika: halmazállapot-

ok, a halmazállapot-

változásokat kísérő 

energiaváltozások, 

belső energia, hő, ál-

lapotjelzők: nyomás, 

hőmérséklet, térfogat. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

halmazállapot-változásainak 

anyagszerkezeti értelmezése. 

Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot 

megadása az anyagot alkotó ré-

szecskék és kölcsönhatásaik alap-

ján. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások: pl. 

„Eltűnik, mint a kám-

for”; Móra Ferenc: 

Kincskereső kisköd-

mön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avogad-

ro törvénye, moláris térfogat, ab-

szolút, illetve relatív sűrűség és 

gyakorlati jelentőségük. Gázok 

diffúziója. Gázelegyek összetétel-

ének megadása, robbanási határ-

értékek. 

A gázok moláris térfogatával és 

relatív sűrűségével, a gázelegyek 

összetételével kapcsolatos számo-

lások. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-

dioxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Celsi-

us- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gáz-

modell. 

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések erősségének 

kapcsolata a forrásponttal; a for-

ráspont nyomásfüggése. Oldódás, 

oldódási sebesség, oldhatóság. Az 

oldódás és a kristályképződés; 

telített és telítetlen oldatok. Az 

oldáshő. Az oldatok összetétel-

ének megadása (tömeg-, és térfo-

gatszázalék, anyagmennyiség-

koncentráció). Adott töménységű 

oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. 

Egyszerű számolási feladatok 

megoldása az oldatokra vonatko-

zó összefüggések alkalmazásával. 

 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis. 

 

Fizika: hő és mérték-

egysége, hőmérséklet 

és mértékegysége, a 

hőmérséklet mérése, 

hőleadás, hőfelvétel, 

energia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd anya-

gok; a részecskék rendezettsége. 

 Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-

lya, áramvezetés. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdon-

ságai, fajtái és gyakorlati jelentő-

sége. Kolloidok stabilizálása és 

megszüntetése, háztartási és kör-

nyezeti vonatkozások. Az ad-

szorpció jelensége és jelentősége. 

Kolloid rendszerek az élő szerve-

zetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek 

alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, fehérjék. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, 



 

 

fogalmak endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, 

oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, kristályos és 

amorf anyag. 

 

Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvé-

nye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, kö-

zömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyár-

tás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 

egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti össze-

függés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő 

értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezé-

se. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet befolyá-

soló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv alkalma-

zása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakci-

ók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak 

és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjuk-

kal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az oxidációról szóló 

magyarázatok történeti változásának megértése. Az oxidációs szám 

fogalma, kiszámításának módja és használata redoxireakciók egyenlete-

inek rendezésekor. Az oxidálószer és a redukálószer fogalma és alkal-

mazása gyakorlati példákon. A redoxireakciók és gyakorlati jelentősé-

gük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódá-

suk feltételei, aktiválási energia, 

aktivált komplex. A kémiai 

egyenlet felírásának szabályai, a 

megmaradási törvények, 

sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése kés-

zségszinten. Egyszerű 

sztöchiometriai számítások. 

 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: hőmérséklet, 

mozgási energia, ru-

galmatlan ütközés, 

lendület, ütközési 

energia, megmaradási 

törvények. 

 

Matematika: száza-

lékszámítás. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termo-

kémiai egyenlet. Hess tétele. A 

kémiai reakciók hajtóereje, az 

energiacsökkenés és a rendezett-

ségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a ház-

tartásokban. Az energiafajták 

átalakítását kísérő hőveszteség 

Az energiamegmaradás törvényé-

nek alkalmazása a kémiai reakci-

ókra. 

 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a 

biokémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia, II. főtétel, 

energiagazdálkodás, 

környezetvédelem. 

 



 

 

értelmezése. Matematika: művele-

tek negatív előjelű 

számokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozása a háztartásban és az 

iparban. A reakciósebesség füg-

gése a hőmérséklettől, illetve a 

koncentrációtól, katalizátorok. 

Kémiai reakciók sebességének  

 

Biológia-egészségtan: 

az enzimek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai 

sebesség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei 

és jellemzői. A tömeghatás törvé-

nye.  

A Le Châtelier–Braun-elv és a 

kémiai egyensúlyok befolyásolá-

sának lehetőségei, ezek gyakorla-

ti jelentősége. 

 Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, a fo-

lyamatok iránya, a 

termodinamika II. 

főtétele. 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége. Lú-

gok. Savmaradék ionok. A pH és 

az egyensúlyi oxóniumion, illetve 

hidroxidion koncentráció össze-

függése. A pH változása hígítás-

kor és töményítéskor. A sav-bázis 

indikátorok működése. Közöm-

bösítés és semlegesítés, sók. Só-

oldatok pH-ja, hidrolízis. Teen-

dők sav- illetve lúgmarás esetén. 

A sav-bázis párok felismerése és 

megnevezése. 

 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldódá-

sa, sav-bázis reakciók 

az élő szervezetben, 

kiválasztás, a testfo-

lyadékok kémhatása, 

a zuzmók mint indiká-

torok, a savas eső 

hatása az élővilágra. 

Matematika: logarit-

mus. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fogal-

ma oxigénátmenet, illetve elekt-

ronátadás alapján. Az oxidációs 

szám és kiszámítása. Az elekt-

ronátmenetek és az oxidációs 

számok változásainak összefüg-

gései redoxireakciókban. Az oxi-

dálószer és a redukálószer értel-

mezése az elektronfelvételre és -

leadásra való hajlam alapján, köl-

csönösség és viszonylagosság.  

Egyszerű redoxiegyenletek rende-

zése az elektronátmenetek alapján, 

egyszerű számítási feladatok 

megoldása. Az oxidálószer, illetve 

a redukálószer megnevezése 

redoxireakciókban. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiai oxidáció, 

redoxireakciók az élő 

szervezetben. 

 

Fizika: a töltések 

nagysága, előjele, 

töltésmegmaradás. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: tűzgyújtás, 

tűzfegyverek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 

tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 



 

 

reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 

egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, 

pH, hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxi-

dálószer, redukálószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közötti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások 

működési elvének megismerése, helyes használatuk elsajátítása. Az 

elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. A 

galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való gyűj-

tése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam). A redoxifolyamatok irá-

nya. Fémes és elektrolitos veze-

tés. 

A reakciók irányának meghatá-

rozása fémeket és fémionokat 

tartalmazó oldatok között. 

 

Biológia-egészségtan: 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, 

soros és párhuzamos 

kapcsolás, elektromo-

toros erő. 
Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) 

felépítése és működése, anód- és 

katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidro-

génelektród. Elektromotoros erő. 

A galvánelemekkel kapcsolatos 

környezeti problémák. 

Különféle galvánelemek pólusai-

nak megállapítása. 

 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galvá-

nelemek felépítésének és műkö-

désének összehasonlítása. Ion-

vándorlás. Anód és katód az 

elektrolízis esetén. Oldat és olva-

dék elektrolízise. Az elektrolízis 

gyakorlati alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos feltöl-

tése. 

Ismeretek a ma használt 

galvánlemekről és akkumuláto-

rokról, felirataik tanulmányozá-

sa.  

Fizika: feszültség, 

Ohm-törvény, ellenál-

lás, áramerősség, elekt-

rolízis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulla-

dékgyűjtés, galvanizálás. 

 

Tematikai egység A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókés-

zség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris és 

poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete és 

tulajdonságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk és min-



 

 

céljai dennapi életben betöltött szerepük magyarázata tulajdonságaik alap-

ján. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az ele-

mek és azok vegyületei között. A veszélyes anyagok biztonságos 

használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján.  

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és vegyüle-

tek jellemzésének szempontrend-

szere. 

Elemek gyakorisága a Földön és 

a világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek jellem-

zéséhez használt szempontrend-

szer használata. 

 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: fizikai tulaj-

donságok és a halmaz-

szerkezet, atommag-

stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy párosítat-

lan elektron (stabilis oxidációs 

száma: +1), megfelelő katalizá-

torral jó redukálószer. Nagy 

elektronegativitású atomok (oxi-

gén, nitrogén, klór) molekuláris 

állapotban is oxidálják. Kicsi, 

apoláris kétatomos molekulák, 

alacsony forráspont, kis sűrűség, 

nagy diffúziósebesség. Előállítás. 

A médiában megjelenő informá-

ciók elemzése, kritikája, megala-

pozott véleményalkotás (pl. a 

„vízzel hajtott autó” téveszméjé-

nek kapcsán). 

 

Fizika: hidrogénbom-

ba, magfúzió, a tö-

megdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: II. világhá-

ború, a Hindenburg 

léghajó katasztrófája. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

reakciókészség. Gyenge diszper-

ziós kölcsönhatás, alacsony for-

ráspont, kis sűrűség, rossz víz-

oldhatóság. Előfordulás. Felhasz-

nálás. 

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

 

Fizika: magfúzió, hát-

térsugárzás, fényfor-

rások. 

Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal 

kevesebb van a nemesgázokénál, 

legstabilisabb oxidációs szám:  

(-1), oxidáló (mérgező) hatás a 

csoportban lefelé az EN-sal csök-

ken. Kétatomos apoláris moleku-

lák, rossz (fizikai) vízoldhatóság. 

Jellemző halmazállapotaik, a jód 

szublimációja. Reakcióik vízzel, 

fémekkel, hidrogénnel, más 

halogenidekkel. Előfordulás: 

halogenidek. Előállítás. Felhasz-

nálás. 

A halogének és a halogenidek 

élettani hatása közötti nagy kü-

lönbség okainak megértése. 

 

Fizika: az energiafaj-

ták egymásba való 

átalakulása, elektrolí-

zis. 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-

elektronszerkezetű ionok, kevésé 

reakcióképes. Ionrács, magas 

Élelmiszerek sótartalmával, a 

napi sóbevitellel kapcsolatos 

számítások, szemléletformálás. 

 

Földrajz: sóbányák. 



 

 

olvadáspont, jó vízoldhatóság, 

fehér szín. Előfordulás. Felhasz-

nálás. 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben 

disszociál, vizes oldata a sósav. 

Reakciói különböző fémekkel. 

Előfordulás. Előállítás. Felhasz-

nálás. 

A gyomorsav sósavtartalmával és 

a gyomorégésre alkalmazott szó-

dabikarbóna mennyiségével, va-

lamint a belőle keletkező szén-

dioxid térfogatával, illetve vízkő-

oldók savtartalmával kapcsolatos 

számítások. 

 

Biológia-egészségtan: 

gyomornedv. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektronszerkezet, re-

akciókészség, relatív sűrűség, veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, eré-

lyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, szublimáció. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Kétszeres kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele, 

tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolatok megértése és alkal-

mazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, a kénvegyületek sok-

féleségének magyarázata. A környezeti problémák iránti érzékenység 

fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

2 elektron felvételével nemesgáz 

elektronszerkezetű, nagy EN, 

stabilis oxidációs száma (-2), 

oxidálószer. Kis, kétatomos apo-

láris molekulák, gáz, vízoldható-

sága rossz. Szinte minden elem-

mel reagál (oxidok, hidroxidok, 

oxosavak és sóik). Előállítás. 

Felhasználás. 

 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül 

az oktettszabály, bomlékony, 

nagy reakciókészség, erős oxidá-

lószer, mérgező gáz. A 

magaslégkörben hasznos, a föld-

felszín közelében káros. Előállí-

tás. Felhasználás. 

Környezet- és egészségtudatos 

magatartás, médiakritikus attitűd. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és összeté-

tele. 

Víz 

Poláris molekulái között hidro-

génkötések, magas olvadáspont 

és forráspont, nagy fajhő és felü-

leti feszültség (Eötvös Loránd), a 

Az ivóvízre megadott egészség-

ügyi határértékek értelmezése, 

ezzel kapcsolatos számolások, a 

vízszennyezés tudatos minimali-

zálása. 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz különle-

ges tulajdonságai, a 



 

 

sűrűség függése a hőmérséklettől. 

Poláris anyagoknak jó oldószere. 

Redoxi- és sav-bázis reakciókban 

betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem 

stabilis (-1), bomlékony, oxidáló-

szer és redukálószer is lehet. Fel-

használás. 

 hőtágulás és szerepe a 

természeti és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 

szennyeződése. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, nagy molekuláiban 

egyszeres kötések, szilárd, rossz 

vízoldhatóság. Égése. Előfordu-

lás. Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói 

Nincs hidrogénkötés, vízben ke-

véssé oldódó, mérgező gáz. A 

kén oxidációs száma (-2), 

redukálószer, gyenge sav, sói: 

szulfidok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), 

redukálószerek, mérgezők. Vízzel 

kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). 

Kén-dioxidból kén-trioxid, belőle 

vízzel erős, oxidáló hatású kén-

sav, amely fontos ipari és labora-

tóriumi reagens, sói: szulfátok. 

A kén és szén égésekor keletkező 

kén-dioxid térfogatával, a levegő 

kén-dioxid tartalmával, az akku-

mulátorsav koncentrációjával 

kapcsolatos számolások. 

 

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indikáto-

rok, a levegő szennye-

zettsége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, légszennyezés, 

savas eső, oxidáló hatású erős sav. 

 

Tematikai egység A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése a szerkezetük alapján, 

összevetésük, legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött 

jelentőségének megismerése. Az anyagok természetben való körforgá-

sa és ennek jelentősége. Helyi környezetszennyezési probléma kémiai 

vonatkozásainak megismerése és válaszkeresés a problémára. Környe-

zettudatos és egészségtudatos vásárlási szokások kialakítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, Fejlesztési követelmények/ Kapcsolódási pontok 



 

 

problémák, alkalmazások) módszertani ajánlások 

Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris moleku-

la, erős háromszoros kötés, kis re-

akciókészség, vízben rosszul oldó-

dik. 

 

Ammónia és sói 

Molekulái között hidrogénkötések, 

könnyen cseppfolyósítható, nagy 

párolgáshőjű gáz. Nemkötő elekt-

ronpár, gyenge bázis, savakkal 

ammóniumsókat képez. Szerves 

anyagok bomlásakor keletkezik. 

Ammóniaszintézis, salétromsav- és 

műtrágyagyártás. 

 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan elektronok 

miatt nagy reakciókészség, NO a 

levegőn önként oxidálódik mérgező 

NO2-dá, amelyből oxigénnel és 

vízzel salétromsav gyártható. N2O: 

bódító hatás. Felhasználás. 

 

Salétromossav, salétromsav, sóik 

A salétromossavban és sóiban a 

nitrogén oxidációs száma (+3), 

redukálószerek. A salétromsavban 

és sóiban a nitrogén oxidációs szá-

ma (+5), erős oxidálószerek. Fel-

használás. 

A levegő NOx-tartalmára vo-

natkozó egészségügyi határér-

tékekkel, a műtrágyák összeté-

telével kapcsolatos számolások.  

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén körforgás-

ban, a levegő és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, a 

műtrágyák hatása a 

növények fejlődésére, 

a fogak felépítése, a 

sejthártya szerkezete.  

 

Fizika: II. főtétel, fény. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Irinyi Já-

nos. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, atomjai között egysze-

res kötések; a fehérfoszfor és a vö-

rösfoszfor szerkezete és tulajdonsá-

gai. Égésekor difoszfor-pentaoxid, 

abból vízzel foszforsav keletkezik, 

melynek sói a foszfátok. Felhaszná-

lás a háztartásban és a mezőgazda-

ságban. 

A foszforvegyületek szerepe a fo-

gak és a csontok felépítésében. 

Környezettudatos és egészség-

tudatos vásárlási szokások 

alapjainak megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörforgás. 

 



 

 

10. évfolyam 

heti óraszám 2 óra 

összesen 72 óra 

 

Tematikai egység A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Atomrács, grafitrács, tökéletes és nem tökéletes égés, a szén-monoxid 

és a szén-dioxid élettani hatásai, szénsav, gyenge sav, karbonátok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek ismerete. 

Vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsola-

tok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid kvóta napjainkban betöl-

tött szerepének megértése. A karbonátok és szilikátok mint a földkér-

get felépítő vegyületek gyakorlati jelentőségének megértése. A szil-

ikonok felhasználási módjainak, ezek előnyeinek és hátrányainak ma-

gyarázata tulajdonságaikkal. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani aján-

lások 

Kapcsolódási pontok 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit rétegrácsa 

és következményeik. Kémiai tulajdonsá-

gok. Bányászatuk. Felhasználás. 

 

Szén-monoxid 

Kicsi, közel apoláris molekulák, vízben 

rosszul oldódó, a levegővel jól elegyedő 

gáz. A szén oxidációs száma (+2), jó 

redukálószer (vasgyártás), éghető. Szén-

tartalmú anyagok tökéletlen égésekor 

keletkezik. Életveszélyes, mérgező. 

 

Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben fizikailag rosszul 

oldódó gáz. A szén oxidációs száma sta-

bilis, redoxireakcióra nem hajlamos, nem 

éghető. Vízzel egyensúlyi reakcióban 

gyenge savat képez, ennek sói a karboná-

tok és a hidrogén-karbonátok. Nem mér-

gező, de életveszélyes. Lúgokban karbo-

nátok formájában megköthető. Előfordu-

lás (szén-dioxid kvóta). Felhasználás. 

Érvek és ellenérvek tu-

dományos megalapozott-

ságának vizsgálata és 

vitákban való alkalmazá-

sa a klímaváltozás kap-

csán. A szén-monoxid és 

szén-dioxid térfogatával 

kapcsolatos számolások. 

 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid az élővi-

lágban, fotoszintézis, 

sejtlégzés, a szén-

monoxid és a szén-

dioxid élettani hatása. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: karsztjelen-

ségek. 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, de félve-

zető, mikrocsipek, ötvözetek. SiO2: atom-

rács, kvarc, homok, drágakövek, szilikát-

ásványok, kőzetek. Üveggyártás, vízüveg, 

építkezés. Szilikonok tulajdonságai és 

Kiegyensúlyozott véle-

ményalkotás a mestersé-

ges anyagok alkalmazá-

sának előnyeiről és hát-

rányairól. 

 



 

 

felhasználása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, üvegházhatás, amorf, szilikát, szilikon. 

 

Tematikai egység A fémek és vegyületeik 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, sav-bázis reak-

ció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb fémek és vegyületeik szerkezete, összetétele, tulajdonsá-

gai, előfordulása, felhasználása közötti kapcsolatok megértése és al-

kalmazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás, a korrózió-

védelem és a szelektív hulladékgyűjtés problémáinak helyes kezelése a 

hétköznapokban. A fémek előállítása és reakciókészsége közötti kap-

csolat megértése. Az ötvözetek felhasználása. A nehézfém-vegyületek 

élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. A 

vörösiszap-katasztrófa és a tiszai cianidszennyezés okainak és követ-

kezményeinek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs 

szám (+1), erős redukálószerek, 

vízből lúgképzés közben hidro-

génfejlesztés, nemfémekkel 

sóképzés. Nagy reakciókészség 

miatt előfordulás csak vegyülete-

ikben, előállítás olvadékelektrolí-

zissel. 

Hideg zsíroldókkal kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

Az alkálifémekről és vegyülete-

ikről korábban tanultak rendsze-

rezése.  

Biológia-egészségtan: 

kiválasztás, idegrend-

szer, ízérzékelés. 

Alkáliföldfémek  

Kicsi (de az alkálifémeknél na-

gyobb) EN, tipikus fémek, oxidá-

ciós szám (+2), erős (de az alkáli-

fémeknél gyengébb) 

redukálószerek (reakció vízzel), 

nemfémekkel sóképzés. Nagy 

reakciókészség miatt előfordulás 

csak vegyületeikben, előállítás 

olvadékelektrolízissel. 

Mészégetéssel, mészoltással, a 

mész megkötésével kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

 

Biológia-egészségtan: a 

csont összetétele. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó 

redukálószer, de védő oxidréteg-

gel passziválódik. Könnyűfém. 

Előfordulás. Előállítás. Felhasz-

nálás. 

A reakciók ipari méretekben 

való megvalósítása által okozott 

nehézségek megértése. 

 

Fizika: elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Ón és ólom  

Oxidációs számok: (+2), (+4), 

csoportban lefelé EN csökken, 

fémes jelleg nő. Felületi védőré-

 Fizika: elektromos el-

lenállás. 



 

 

teg. Felhasználás. Élettani hatás. 

Vascsoport, króm és mangán 

Fe: nehézfém, nedves levegőn 

laza szerkezetű rozsda. Vas- és 

acélgyártás, edzett acél, 

ötvözőanyagok, rozsdamentes 

acél. Újrahasznosítás, szelektív 

gyűjtés, korrózióvédelem. 

Cr és Mn: vegyületeikben válto-

zatos oxidációs állapot (különféle 

szín), magas oxidációs szám ese-

tén erős oxidálószerek. 

A hulladékhasznosítás környeze-

ti és gazdasági jelentőségének 

felismerése.  

 

Biológia-egészségtan: a 

vér. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, ferro-

mágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: rézkor, bronzkor, 

vaskor. 

Félnemes és nemesfémek 

Jó elektromos és hővezetés, jó 

megmunkálhatóság, tetszetős 

megjelenés, kis reakciókészség. 

Viselkedésük levegőn, oldódásuk 

(hiánya) savakban. Felhasználás. 

 

Vegyületeik  

Rézion: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező. Ezüst-

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő 

hatású. Felhasználás. 

A félnemes és nemesfémek tu-

lajdonságai, felhasználása és 

értéke közötti összefüggések 

megértése. 

 

Cink, kadmium, higany 

Fémes tulajdonságok, a higany 

szobahőmérsékleten folyadék. A 

cink híg savakkal reagál. Fel-

használás: Zn, Cd, Hg, ZnO. Élet-

tani hatás. Szelektív gyűjtés. 

A mérgező, de kedvező tulaj-

donságú anyagok használati sza-

bályainak betartása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Redukálószer, elektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, érc, környezeti ka-

tasztrófa, nemesfém, nyomelem, amalgám, ötvözet. 

 

Tematikai egység A szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egysze-

res és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása, má-

sodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas 

eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek csopor-

tosításának, a vegyület, a modell és a képlet viszonyának, a konstitúció 

és az izoméria fogalmának értelmezése és alkalmazása. A szénhidrogé-

nek és halogénezett származékaik szerkezete, tulajdonságai, előfordulá-

suk és a felhasználásuk közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. 

A felhasználás és a környezeti hatások közötti kapcsolat elemzése, a 

környezet- és egészségtudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezetés a szerves kémiába Az anyagi világ egységességének Biológia-egészségtan: 



 

 

A szerves kémia tárgya (Berzeli-

us, Wöhler), az organogén ele-

mek (Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy szá-

ma, a szénatom különleges sajá-

tosságai, funkciós csoport, kons-

titúció, izoméria. Összegképlet 

(tapasztalati és molekulaképlet), 

a szerkezeti képlet, a konstitúciós 

képlet és az egyszerűsített jelölési 

formái. A szénváz alakja. A szer-

ves vegyületek elnevezésének 

lehetőségei: tudományos és köz-

napi nevek. 

elfogadása. A modell és képlet 

kapcsolatának rögzítése, képlet-

írás. A nevek értelmezése. C, H, 

és O és N kimutatása szerves ve-

gyületekben.  

biogén elemek. 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), 

cikloalkánok, 1-8 szénatomos 

főlánccal rendelkező alkánok 

elnevezése, metil- és etilcsoport, 

homológ sor, általános képlet. 

A nyílt láncú alkánok molekula-

szerkezete, a ciklohexán konfor-

mációja. Apoláris molekulák, 

olvadás- és forráspont függése a 

moláris tömegtől. Égés, szubszti-

túciós reakció halogénekkel, 

hőbontás. A telített szénhidrogé-

nek előfordulása és felhasználása. 

A fosszilis energiahordozók 

problémái. 

Veszélyes anyagok környezetter-

helő felhasználása szükségessé-

gének belátása. A földgáz robba-

nási határértékeivel és fűtőértéké-

vel kapcsolatos számolások. 

A vezetékes gáz, PB-gáz, sebben-

zin, motorbenzin, lakkbenzin, 

dízelolaj, kenőolajok. Molekula-

modellek készítése.  

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

hormon, rákkeltő és 

mutagén anyagok, le-

vegőszennyezés, 

szmog, üvegházhatás, 

ózonpajzs, savas esők. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, forrás-

pontot befolyásoló 

külső tényezők, hő, 

energiamegmaradás, 

elektromágneses su-

gárzás, poláros fény, a 

foton frekvenciája, 

szín és energia, üveg-

házhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, tűzol-

tás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, 

keletkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-

ültetvények, levegő-

szennyezés, szmog, 

globális problémák, 

üvegházhatás, ózon-

lyuk, savas eső. 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 2-4 szénatomos 

főlánccal, általános képlet, mole-

kulaszerkezet, geometriai izomé-

ria. Égésük, addíciós reakciók, 

polimerizáció, PE és PP, tulaj-

donságaik. Az olefinek előállítá-

sa. 

A háztartási műanyaghulladékok 

szelektív gyűjtése és újrahaszno-

sítása. 

 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén 

szerkezete, tulajdonságai. Poli-

merizáció, kaucsuk, vulkanizálás, 

a gumi és a műgumi szerkezete, 

előállítása, tulajdonságai. A 

karotinoidok. 

A természetes és mesterséges 

anyagok összehasonlítása, helyes 

életviteli, vásárlási szokások alap-

jainak megértése. 

 

Az acetilén 

Acetilén (etin) szerkezete, tulaj-

donságai. Reakciói: égés, addíci-

ós reakciók, előállítása, felhasz-

Balesetvédelmi és munkabizton-

sági szabályok betartása hegesz-

téskor. 

 



 

 

nálása. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol szerkezete (Kekulé), 

tulajdonságai, szubsztitúciója, 

(halogénezés, nitrálás), égése. 

Toluol (TNT), sztirol és poliszti-

rol. A benzol előállítása. Aromás 

szénhidrogének felhasználása, 

biológiai hatása. 

Az értéktelen kőszénkátrányból 

nyert értékes vegyipari alapanya-

gul szolgáló aromás szénhidrogé-

nek felhasználása, előnyök és 

veszélyek mérlegelése. 

 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek elnevezése, kis 

molekulapolaritás, nagy moláris 

tömeg, gyúlékonyság hiánya, 

erős élettani hatás.  

A halogénszármazékok jelentő-

sége. 

A szerves halogénvegyületek 

környezetszennyezésével kapcso-

latos szövegek, hírek kritikus, 

önálló elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, köz-

napi és tudományos név, telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, homo-

lóg sor, szubsztitúció, alkén, addíció, polimerizáció, műanyag. 

 

Tematikai egység Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis reak-

ciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves vegyü-

letek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, funk-

ciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, fel-

használásuk, biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai szerke-

zettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel 

kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének 

megértése, megoldások keresése. Következtetés a háztartásban előfor-

duló anyagok összetételével kapcsolatos információkból azok egés-

zségügyi és környezeti hatásaira, egészséges táplálkozási és életviteli 

szokások kialakítása. A cellulóz mint szálalapanyag gyakorlati jelentő-

ségének ismerete. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazá-

sok) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása, 

elnevezésük. A metanol, az eta-

nol, az etilén-glikol és a glicerin 

szerkezete és tulajdonságai, élet-

tani hatása. Égésük, részleges 

oxidációjuk, semleges kémhatá-

suk, észterképződés. Alkoholok, 

Alkoholos italok összetételére, 

véralkoholszintre, 

metanolmérgezésre vonatkozó 

számolások, egészségtudatos ma-

gatartás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, 

erjedés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 



 

 

alkoholtartalmú italok előállítá-

sa. Denaturált szesz. 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdon-

ságai. A fenol, mint gyenge sav, 

reakciója nátrium-hidroxiddal. A 

fenolok fertőtlenítő, mérgező 

hatása. A fenolok mint fontos 

vegyipari alapanyagok. 

A szigorúan szabályozott körül-

mények közötti felhasználás szük-

ségességének megértése. 

Oldódásának pH-függése.  

Biológia-egészségtan: 

dohányzás, cukorbe-

tegség, biológiai oxi-

dáció (citromsavcik-

lus), Szent-Györgyi 

Albert. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, szerkeze-

te. A dietil-éter tulajdonságai, 

élettani hatása, felhasználása 

régen és most. 

Munkabiztonsági szabályok isme-

rete és betartása. 

 

Az oxovegyületek 

Az aldehidek és a ketonok elne-

vezése, szerkezete, tulajdonsá-

gai, oxidálhatósága.  

A formaldehid felhasználása 

(formalin), mérgező hatása. Ace-

ton, mint oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport 

reakciókészségbeli különbségének 

megértése. 

 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása 

értékűség és a szénváz alapján, 

elnevezésük. Szerkezetük, fizi-

kai és kémiai tulajdonságaik. A 

karbonsavak előfordulása, fel-

használása, jelentősége. 

Felismerés: a vegyületek élettani 

hatása nem az előállításuk módjá-

tól, hanem a szerkezetük által 

meghatározott tulajdonságaiktól 

függ. 

 

Az észterek 

Észterképződés alkoholokból és 

karbonsavakból, kondenzáció és 

hidrolízis. A gyümölcsészterek 

mint oldószerek, természetes és 

mesterséges íz- és illatanyagok.  

Viaszok és biológiai funkcióik. 

Zsírok és olajok szerkezete. 

Poliészterek, poliészter műszá-

lak. Szervetlen savak észterei. 

Egészséges táplálkozási szokások 

kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

lipidek, sejthártya, 

táplálkozás. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Alfred No-

bel. 

A felületaktív anyagok, tisztító-

szerek 

A felületaktív anyagok szerkeze-

te, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító ha-

tás, a vizes oldat pH-ja. Szap-

panfőzés. Felületaktív anyagok a 

kozmetikumokban, az élelmi-

szeriparban és a sejtekben.  

Tisztítószerek adalékanyagai. 

A felületaktív anyagok használatá-

val kapcsolatos helyes szokások 

kialakítása. 

. 

A szénhidrátok Felismerés: a kémiai szempontból Biológia-egészségtan: 



 

 

A szénhidrátok előfordulása, 

összegképlete, csoportosítása: 

mono-, di- és poliszacharidok. 

Szerkezet, íz és oldhatóság kap-

csolata.  

hasonló összetételű anyagoknak is 

lehetnek nagyon különböző tulaj-

donságai, és fordítva. 

 

a szénhidrátok emész-

tése, biológiai oxidá-

ció és fotoszintézis, 

növényi sejtfal, táp-

anyag, ízérzékelés, 

vércukorszint. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a papír. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós 

csoportjai, szerkezetük, tulaj-

donságaik. A ribóz és dezoxi-

ribóz, a szőlőcukor és a gyü-

mölcscukor nyílt láncú és gyűrűs 

konstitúciója, előfordulása. 

Oldási próbák, glükózzal.  

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése 

kondenzációval, hidrolízisük (pl. 

emésztés során). A redukáló és 

nem redukáló diszacharidok és 

ennek szerkezeti oka. A maltóz, 

a cellobióz, a szacharóz és a 

laktóz szerkezete, előfordulása. 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok megkülönböztetése. 

 

A poliszacharidok 

A keményítő és a cellulóz szer-

kezete, tulajdonságai, előfordu-

lása a természetben, biológiai 

jelentőségük és felhasználásuk a 

háztartásban, az élelmiszeripar-

ban, a papírgyártásban, a textil-

iparban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és 

a cellulóz növényi vázanyag funk-

ciója szerkezeti okának megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, 

karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, 

észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid. 

 

Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, 

szubsztitúció, aromás vegyületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, tulajdon-

ságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti kapcso-

latok megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító ma-

gatartás kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak 

megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elneve-

zése. Szerkezet és sav-bázis tu-

lajdonságok. 

Az aminocsoport és bázisos jel-

legének felismerése élettani 

szempontból fontos vegyületek-

ben. 

Aminok kémhatása, sóképzése.  

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsa-

vak, színtest, vér, kivá-

lasztás. 



 

 

Előfordulás és felhasználás. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-

bázis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, elő-

fordulása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállí-

tásuk, tulajdonságaik. 

Az amidkötés különleges stabili-

tása szerkezeti okának és jelentő-

ségének megértése. 

 

A nitrogéntartalmú heterociklu-

sos vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, 

polaritása, sav-bázis tulajdonsá-

gok, hidrogénkötések kialakulá-

sának lehetősége. Előfordulásuk 

a biológiai szempontból fontos 

vegyületekben.  

A nitrogéntartalmú heterociklikus 

vegyületek vázának felismerése 

biológiai szempontból fontos 

vegyületekben. 

Dohányfüstben (nikotin), kábító-

szerekben, kávéban, teában, 

gyógyszerekben, hemoglobinban, 

klorofillban, nukleinsav-

bázisokban előforduló 

heterociklikus vegyületekkel 

kapcsolatos információk. 

Az aminosavak 

Az aminosavak funkciós csoport-

jai, ikerionos szerkezet és követ-

kezményei. Előfordulásuk és 

funkcióik. 

A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak két 

funkciós csoportja alkalmassá 

teszi ezeket stabil láncok kialakí-

tására, míg az oldalláncaik okoz-

zák a változatosságot. 

 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

tulajdonságai, 

peptidkötés, enzimek 

működése. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és a 

peptidek szerkezete (Emil Fisc-

her). A fehérjék szerkezeti szint-

jei (Sanger, Pauling) és a szerke-

zetet stabilizáló kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordu-

lása, biológiai jelentősége. A 

fehérjék által alkotott makromo-

lekulás kolloidok jelentősége a 

biológiában és a háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi, 

(általában sokféle kötéssel rögzí-

tett) szerkezetük teszi képessé 

sajátos funkcióik ellátására.  

 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

A „nukleinsav” név eredete, a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, a 

bázispárok között kialakuló hid-

rogénkötések, a Watson–Crick-

modell.  

Felismerés: a genetikai informá-

ció megőrzését a maximális szá-

mú hidrogénkötés kialakulásának 

igénye biztosítja.  

 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koen-

zimek, nukleotidok, 

ATP és szerepe, örök-

lődés molekuláris alap-

jai, mutáció, fehérje-

szintézis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purinváz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 

peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Wat-

son–Crick-modell. 
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A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyará-

zatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, összefüggéseket és törvény-

szerűségeket, a legfontosabb szerves és szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonsá-

gait, csoportosítását, előállítását, gyakorlati jelentőségét. 

Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyületek esetében a 

funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szerepét, a tudományos és az áltudo-

mányos megközelítés közötti különbségeket. 

Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönha-

tásaik alapján. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhasználá-

sával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt 

készíteni, és azt érthető formában közönség előtt is bemutatni. 

Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb problémák 

és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az egészség-

megőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával. 

Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon 

tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alap-

ján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket. 

Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve áltu-

dományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az 

abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköz-

tetni. 

Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és 

a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára. 

 

 



 

 

Növelt óraszámú képzés 

9. évfolyam 

heti 1 óra 

összesen 36 óra 

 

Tematikai egység Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 

vegyértékelektron, oktett szerkezet, anyagmennyiség, moláris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok létének igazolása, az atomok belső struktúráját leíró model-

lek alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömeg-

szám, az izotópok megkülönböztetése, felhasználási területeik megis-

merése. A relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata 

számítási feladatokban. Az elektronburok héjas szerkezete, a nemesgáz-

elektronszerkezet értelmezése. A periódusos rendszer atomszerkezeti 

alapjainak megértése. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai 

periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való 

összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázata-

kor. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Tudománytörténet 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések, a változásukat elő-

idéző kísérleti tények és a belőlük 

levont következtetések (Démok-

ritosz, Arisztotelész, Dalton, 

Thomson, Rutherford, Bohr, 

Chadwick, Schrödinger, Heisen-

berg). Az elemek jelölésének 

változása (Berzelius). 

Az anyag részecsketermészetével 

kapcsolatos előzetes ismeretek 

áttekintése, összegzése, kibővíté-

se, a részecskeszemlélet megerő-

sítése. 

 

Fizika: Thomson, Rut-

herford, Bohr, a Bohr-

modell és a Ruther-

ford-modell összeha-

sonlítása, az atom 

szerkezete, színképek. 

Az atomot felépítő elemi részecs-

kék 

A proton, neutron és elektron 

abszolút és relatív tömege, tölté-

se. Az atommag és az elektronbu-

rok méretviszonyai. Kölcsönha-

tások az atomban, elektrosztati-

kus erő [és magerő]
1
. 

A protonok, neutronok és elekt-

ronok számának megállapítása a 

semleges atomban. [Az atomma-

got alkotó protonok és neutronok 

összesített tömegének kiszámítá-

sa és összevetése az atommag 

tömegével, a különbség össze-

függése a magerőkkel.] 

 

Fizika: tömeg, sűrűség, 

elektromos töltés, Cou-

lomb-törvény, erő. 

Atommag és radioaktivitás 

Rendszám, tömegszám, izotópok 

[A relatív atomtömeg kiszámítása 

az izotópok gyakoriságának is-

Biológia-egészségtan: 

izotópos kormeghatá-

                                                
 



 

 

és jelölésük. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár), az 

izotópok előfordulása és alkal-

mazási területei (C-14 módszer, 

K-Ar módszer, Hevesy György, 

Szilárd Leó, Teller Ede). Az 

anyagmennyiség és mértékegy-

sége, a mól mint az SI mérték-

egységrendszer része. 

meretében.] A moláris tömegek 

kapcsolata a relatív atomtöme-

gekkel, megadásuk, illetve ki-

számításuk elemek és vegyületek 

esetében. 

 

rozás, a radioaktivitás 

hatása az élő szerveze-

tekre. 

 

Fizika: sugárvédelem, 

atomenergia, radioak-

tivitás, magreakciók, 

alfa-, béta-, gamma-

sugárzás, neutron, fe-

lezési idő 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: eltérő 

tudósítások a ugyanar-

ról az eseményről. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: II. világháború; 

az ötvenes-nyolcvanas 

évek nemzetközi poli-

tikája, a tudósok fele-

lőssége. 

Az elektronburok 

Az elektron részecske- és hullám-

természete. A pályaenergiát befo-

lyásoló tényezők, elektronhéj, 

alhéj. Alapállapot és gerjesztett 

állapot. Az elektronok elektron-

felhőben való elhelyezkedését 

meghatározó törvények és az 

elektronszerkezet megjelenítési 

módjai. A párosítatlan elektronok 

jelentősége a reakciókészség 

szempontjából (szabad gyökök 

[és hatásuk az élő szervezet mo-

lekuláira]).  

Az egyes atomok elektronszerke-

zetének felírása, különböző meg-

jelenítési módok (pl. cellás ábrá-

zolás) használatával. 

 

Fizika: energia, ener-

giaminimum, elektron-

héj, Pauli-elv, állóhul-

lám. 

A periódusos rendszer 

A periódusos rendszer története 

(Mengyelejev) és az elemek 

periodikusan változó tulajdonsá-

gainak elektronszerkezeti okai 

(vegyértékelektronok száma – 

csoport, elektronhéj – periódus, 

alhéj – mező). A nemesgáz-

elektronszerkezet, a telített héj és 

alhéj energetikai stabilitása, az 

oktettszabály. Elektronegativitás, 

[ionizációs energia, elektronaffi-

Az elemek rendszáma, elektron-

szerkezete, és reakciókészsége 

közötti összefüggések megértése 

és alkalmazása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, 

elektromos vonzás, 

taszítás, ionizációs 

energia. 



 

 

nitás]. Az atomok és ionok mére-

tének változása a csoportokban és 

a periódusokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elemi részecske, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív 

atomtömeg, moláris tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia, főhéj, 

alhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgáz-

elektronszerkezet, elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, fémek és 

nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a hasonlóban oldó-

dik jól” elv, a hidroxidion, karbonátion, hidrogén-karbonát-ion, 

nitrátion, foszfátion, szulfátion által képzett vegyületek képletei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak magya-

rázata az ezeket felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai alap-

ján. A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében. A 

molekulák és összetett ionok kialakulásának és a térszerkezetüket alakí-

tó tényezők hatásának megértése. A molekulák polaritását meghatározó 

tényezők szerepének, valamint a molekulapolaritás és a másodlagos 

kötések erőssége közötti összefüggések megértése. Az atomok közötti 

kötések típusának, erősségének és számának becslése egyszerűbb, egy-

értelmű példákon a periódusos rendszer használatával. A 

kristályrácstípusok jellemzőinek magyarázata a rácsot felépítő részecs-

kék tulajdonságai és a közöttük lévő kölcsönhatások ismeretében. Is-

mert szilárd anyagok csoportosítása kristályrácstípusuk szerint, fizikai 

és kémiai tulajdonságaik magyarázata a rács pontjaiban lévő részecskék 

közötti kölcsönhatások erőssége alapján. A kémiai szerkezet és a bioló-

giai funkció összefüggésének felvázolása a hidrogénkötések példáján. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulásának oka, 

az elektronegativitás szerepe. Moleku-

lák és nem molekuláris struktúrák 

kialakulása. Az anyagi halmazok mint 

sok részecskéből erős elsőrendű ké-

miai kötésekkel, illetve gyengébb 

másodrendű kölcsönhatásokkal kiala-

kuló rendszerek. 

A szerkezet és a tulajdonsá-

gok összefüggései közül an-

nak megértése, hogy a hal-

mazok makroszkopikus tu-

lajdonságait (pl. elektromos 

és hővezetés, olvadás-, ill. 

forráspont, oldhatóság, ke-

ménység, megmunkálható-

ság) a halmazokat felépítő 

részecskék sajátságai és a 

közöttük lévő kölcsönhatások 

jellege határozza meg. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Karinthy Fri-

gyes. 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű kationok és anionok kiala-

kulása és töltésének függése az atom 

elektronszerkezetétől. Az ionos kötés 

mint elektrosztatikus kölcsönhatás; 

Az ionvegyületek tapasztalati 

képlete szerkesztésének kés-

zségszintű begyakorlása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

ionvegyületek. 

 

Fizika: elektrosztatikai 



 

 

létrejöttének feltétele, következmé-

nyei (magas olvadáspont, nagy ke-

ménység, vízoldékonyság, elektromos 

vezetés olvadékban és vizes oldat-

ban). 

alapjelenségek. 

Fémes kötés és fémrács 

A fémes kötés kialakulása és jellem-

zői. A fémek ellenállásának változása 

a hőmérséklet emelkedésével. [A fé-

mek hővezetésének, színének és jel-

legzetes fényének anyagszerkezeti 

magyarázata.] A fémes kötés elemen-

ként változó erőssége; ennek hatása a 

fémek fizikai tulajdonságaira (pl. ol-

vadáspontjára, keménységére). 

A fémek kis elektronegativi-

tása, az elmozdulásra képes 

(delokalizált) elektronfelhő 

és az elektronvezetés, illetve 

megmunkálhatóság közötti 

összefüggések megértése, 

alkalmazása. 

. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

könnyű- és nehézfé-

mek. 

 

Fizika: hővezetés, a 

mozgási energia és a 

hőmérséklet kapcsola-

ta, olvadáspont, for-

ráspont, elektrosztati-

kai alapjelenségek, 

áramvezetés, fényel-

nyelés, fénykisugár-

zás, elektromos ellen-

állás és mértékegysé-

ge, párhuzamos és 

soros kapcsolás, elekt-

romos áram és mér-

tékegysége, feszültség 

és mértékegysége, 

színképek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Az egyszeres és többszörös kovalens 

kötés kialakulásának feltételei. 

Kötéspolaritás. Kötési energia. Kötés-

távolság. [Átmenet a kovalens és az 

ionos kötés között, polarizáció.] 

Atomrácsos anyagok makroszkópikus 

tulajdonságai (az erős kovalens kötés 

mint az atomrácsos anyagok különle-

gesen nagy keménységének, magas 

olvadáspontjának és oldhatatlanságá-

nak oka). 

A kötés polaritásának megál-

lapítása az elektronegativitás-

különbség alapján. A kötések 

erősségének összehasonlítása 

az elektronpárok száma, il-

letve a vegyértékelektronok 

atommagtól való távolsága 

alapján. A kötési energia és a 

kötéstávolság közötti össze-

függés használata.  

 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika; matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

A molekulák képződése és alakja (li-

neáris, síkháromszög, tetraéder, pira-

mis és V-alak). Kötésszög. Összeg-

képlet és szerkezeti képlet. A moleku-

laalak mint az elektronpárok egymást 

taszító hatásának, valamint a nemkötő 

elektronpárok kötő elektronpárokénál 

nagyobb térigényének következmé-

nye. A molekulapolaritás mint a 

kötéspolaritás és a molekulaalak 

A molekulák összegképleté-

nek kiszámítása a tömegszá-

zalékos elemösszetételből. A 

molekulák szerkezeti képle-

tének megszerkesztése az 

összegképlet alapján, a kötés-

szög becslése. A molekula 

polaritásának megállapítása. 

 

Fizika: töltések, pólu-

sok. 



 

 

függvénye. 

Másodrendű kötések és molekularács 

A másodrendű kölcsönhatások fajtái 

tiszta halmazokban (diszperziós, dipó-

lus-dipólus és hidrogénkötés) erőssé-

ge és kialakulásának feltételei, jelen-

tőségük. A „hasonló a hasonlóban 

oldódik jól” elv anyagszerkezeti ma-

gyarázata. A molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságai. A molekulatö-

meg, a polaritás és a részecskék kö-

zötti kölcsönhatások kapcsolata, ösz-

szefüggése az olvadásponttal és for-

rásponttal. 

Közel azonos moláris töme-

gű, de különböző másodren-

dű kötésekkel jellemezhető 

molekularácsos anyagok ol-

vadás- és forráspontjának 

összehasonlítása, a tendenci-

ák felismerése.  

 

Biológia-egészségtan: 

a másodrendű kötések 

szerepe a biológiailag 

fontos vegyületekben 

 

Fizika: energia és 

mértékegysége, forrás, 

forráspont, töltéselosz-

lás, tömegvonzás, di-

pólus. 

Összetett és komplex ionok 

Összetett, ill. komplex ionok képző-

dése, töltése és térszerkezete, datív 

kötés [ligandum, koordinációs szám]. 

Példák a mindennapi élet fontos ösz-

szetett ionjaira (oxónium, ammónium, 

hidroxid, karbonát, hidrogén-

karbonát, nitrát, [nitrit,] foszfát, szul-

fát, acetát [szulfit, formiát]) és komp-

lexeire: karbonil (CO-mérgezés), [ko-

balt (páratartalom-kimutatás), réz(II) 

víz és ammónia komplexe, ezüst am-

mónia komplexe]. 

Összetett és komplex ionokat 

tartalmazó vegyületek képle-

tének szerkesztése. 

 

Biológia-egészségtan: 

az élővilágban fontos 

komplexek. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, a 

színek összegezése, a 

látható spektrum ré-

szei, kiegészítő színek. 

Kristályrácsok 

A rácstípusok összefoglaló áttekinté-

se: ionrács, fémrács, atomrács, mole-

kularács. Az egyes rácstípusok jel-

lemzőinek megjelenése az átmeneti 

rácsokban (grafitrács [az ionrács és a 

molekularács közötti átmenetet jelen-

tő rácsok]). A rácsenergia és nagysá-

gának szerepe a fizikai és kémiai fo-

lyamatok lejátszódása szempontjából. 

Az atomok között kialakuló 

kötések típusának, erősségé-

nek és számának becslése 

egyszerűbb példákon a peri-

ódusos rendszer használatá-

val. A molekulák, illetve ösz-

szetett ionok között kialakuló 

kölcsönhatások típusának 

megállapítása, erősségének 

becslése. Különféle rácstípu-

sú anyagok fizikai tulajdon-

ságainak összehasonlító 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektronfelhő, fém-

rács, kovalens kötés, atomrács, molekula, kötési energia, kötéstávolság, 

kötésszög, molekulaalak (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-

alak), kötéspolaritás, molekulapolaritás, másodlagos kötés (diszperziós, 

dipólus-dipólus, hidrogénkötés), molekularács, összetett ion, datív kötés, 

komplex ion, rácsenergia. 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

4 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-

ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, 

kristálykiválás, oldáshő, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, hetero-

gén, illetve kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük 

felismerése az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. 

Anyagáramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis értelmezése. Old-

hatóság és megadási módjainak alkalmazása. Az oldatok töménységé-

nek jellemzése anyagmennyiség-koncentrációval, ezzel kapcsolatos 

számolási feladatok megoldása. Telített oldat, az oldódás és a kristályo-

sodás, illetve a halmazállapot-változások értelmezése megfordítható, 

egyensúlyra vezető folyamatokként. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani aján-

lások 

Kapcsolódási pontok 

Az anyagi rendszerek és csoportosításuk 

A rendszer fogalma; a rendszerek osztá-

lyozása (a komponensek és a fázisok 

száma), ennek bemutatása gyakorlati pél-

dákon keresztül. Anyag- és 

energiaátmenet. A kémiailag tiszta anya-

gok (elemek és vegyületek) mint egy-

komponensű homogén vagy heterogén 

rendszerek; a keverékek mint többkom-

ponensű homogén vagy heterogén rend-

szerek, elegyek. 

A rendszer állapotát 

meghatározó fizikai 

mennyiségek (állapotjel-

zők: hőmérséklet, nyo-

más, térfogat, anyag-

mennyiség) és kölcsönha-

tások áttekintése. A rend-

szerekben lezajló változá-

sok rendszerezése. A ko-

rábban megismert példák 

besorolása a nyílt és zárt, 

illetve homogén és hete-

rogén rendszerek, vala-

mint az exoterm és endo-

term fizikai, illetve kémi-

ai folyamatok kategóriái-

ba. 

 

Fizika: a különböző 

halmazállapotok tulaj-

donságai, a halmazál-

lapot-változásokat 

kísérő energiaváltozá-

sok, belső energia, 

állapotjelzők: nyomás, 

hőmérséklet, térfogat, 

hő és munka, belső-

energia-változás. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

A gázok, a folyadékok és a szi-

lárd anyagok tulajdonságai a ré-

szecskék közötti kölcsönhatás 

erőssége és a részecskék mozgása 

szerint. A halmazállapot-

változások mint a részecskék kö-

zötti kölcsönhatások változása. A 

halmazállapot-változások mint a 

fázisok számának változásával 

járó fizikai folyamatok. Halmaz-

állapot-változások mint a kémiai 

reakciókat kísérő folyamatok. 

A gázok, a folyadékok és a szi-

lárd anyagok tulajdonságainak 

értelmezése a részecskék közötti 

kölcsönhatás erőssége és a ré-

szecskék mozgása szerint. A 

halmazállapot-változások értel-

mezése a részecskék közötti köl-

csönhatások változása alapján.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások: pl. 

„Eltűnik, mint a kám-

for”; Móra Ferenc: 

Kincskereső kisköd-

mön. 



 

 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz fogalma 

és az állapothatározók közötti 

összefüggések: Avogadro törvé-

nye, moláris térfogat, abszolút, ill. 

relatív sűrűség, egyszerű gáztör-

vények, egyesített gáztörvény 

(pV/T = állandó) [és a tökéletes 

(ideális) gázok állapotegyenlete 

(pV = nRT)]). A gázok relatív 

sűrűségének jelentősége gázfej-

lesztés esetén, illetve a mérgezé-

sek, robbanások elkerülése érde-

kében. A gázok diffúziója. A gáz-

elegyek mint homogén többkom-

ponensű rendszerek, összetételük 

megadása, átlagos moláris töme-

gük kiszámítási módja.  

A gázokra és gázelegyekre vo-

natkozó törvények, összefüggé-

sek használata számolási felada-

tokban. 

diffúziósebessége levegőben). 

Információk az éghető gázok és 

gőzök robbanási határértékeiről. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-

dioxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Celsi-

us- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gáz-

modell. 

Folyadékok, oldatok 

A folyadékok felületi feszültsége 

és viszkozitása. A molekulatö-

meg, a polaritás és a másodrendű 

kötések kapcsolata, összefüggése 

a [felületi feszültséggel, viszkozi-

tással,] forrásponttal; a forráspont 

nyomásfüggése. Oldat, elegy. Az 

oldódás mechanizmusa és sebes-

ségének befolyásolása. Az oldha-

tóság fogalma, függése az anyagi 

minőségtől, hőmérséklettől és a 

gázok esetében a nyomástól. Az 

oldódás és kristálykiválás mint 

dinamikus egyensúlyra vezető 

fizikai folyamatok; telített, telítet-

len és túltelített oldat. Az oldódás 

energiaviszonyai, az oldáshő ösz-

szefüggése a rácsenergiával és a 

szolvatációs (hidratációs) hővel. 

Az oldatok összetételének meg-

adása (tömeg-, térfogat- [és 

anyagmennyiség-] törtek, ill. -

százalékok, tömeg- és anyag-

mennyiség-koncentráció). Adott 

töménységű oldat készítése. [Ol-

datkészítés kristályvizes sókból.] 

Oldatok hígítása, töményítése, 

keverése. Ozmózis. 

A „hasonló a hasonlóban oldódik 

jól”-elv és az általános iskolában 

végzett elegyítési próbák ered-

ményeinek magyarázata a ré-

szecskék polaritásának ismereté-

ben. Oldhatósági görbék készíté-

se, ill. elemzése. Számolási fela-

datok az oldatokra vonatkozó 

összefüggések alkalmazásával.  

 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis, 

plazmolízis, egészség-

ügyi határérték, fizio-

lógiás konyhasóoldat, 

oldatkoncentrációk, 

vér, sejtnedv, ingerü-

letvezetés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség, viszkozitás, se-

besség, hő és mérték-

egysége, hőmérséklet 

és mértékegysége, a 

hőmérséklet mérése, 

hőleadás, hőfelvétel, 

energia, elektromos 

ellenállás, elektromos 

vezetés. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

A kristályos és amorf szilárd 

A kristályos és amorf szilárd 

anyagok megkülönböztetése a 

Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-



 

 

anyagok; a részecskék rendezett-

sége. Atomrács, molekularács, 

ionrács, fémrács és átmeneti rá-

csok előfordulásai és gyakorlati 

jelentősége. [Rácsállandó, koor-

dinációs szám, elemi cella.] 

részecskék rendezettsége alapján. 

 

lya, áramvezetés. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások: pl. 

„Addig üsd a vasat, 

amíg meleg.” 

 

Vizuális kultúra: ko-

vácsoltvas kapuk, ék-

szerek. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok mint a homogén és 

heterogén rendszerek határán 

elhelyezkedő, különleges tulaj-

donságokkal bíró és nagy gyakor-

lati jelentőségű rendszerek. A 

kolloid mérettartomány követ-

kezményei (nagy fajlagos felület 

és nagy határfelületi energia, ins-

tabilitás). A kolloid rendszerek 

fajtái (diszperz, asszociációs és 

makromolekulás kolloidok) gya-

korlati példákkal. A kolloidok 

közös jellemzői (Brown-mozgás, 

Tyndall-effektus) és vizsgálata 

[ultramikroszkóp, Zsigmondy 

Richárd]. Kolloidok stabilizálása 

és megszüntetése, környezeti vo-

natkozások (szmog, szmogriadó). 

Az adszorpció jelensége és jelen-

tősége (széntabletta, gázálarcok, 

szagtalanítás, [kromatográfia]). 

Kolloid rendszerek az élő szerve-

zetben és a nanotechnológiában. 

 Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, adszorpció, 

fehérjék, gél és szol 

állapot. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, 

endoterm, állapotjelző, dinamikus egyensúly, ideális gáz, moláris térfogat, 

gáztörvény, relatív sűrűség, diffúzió, átlagos moláris tömeg, oldat, oldó-

szer, oldott anyag, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-százalék, anyag-

mennyiség-koncentráció, hígítás, keverés, ozmózis, kristályos és amorf 

anyag, adszorpció. 

 

Tematikai egység A kémiai reakciók általános jellemzése 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvé-

nye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, 

redoxireakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 

egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti össze-

függés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő 



 

 

értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezé-

se. A kémiai folyamatok sebességének értelmezése, a reakciósebességet 

befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata, az összefüggések alkalma-

zása, a katalizátorok hatása a kémiai reakciókra. A dinamikus egyen-

súly fogalmának általánosítása; kémiai egyensúly esetén az egyensúlyi 

állandó reakciósebességekkel, illetve az egyensúlyi koncentrációkkal 

való kapcsolatának megértése. Az egyensúlyt megváltoztató okok és 

következményeik elemzése, a Le Châtelier–Braun-elv alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a kémi-

ai egyenlet 

A kémiai reakciók mint az erős első-

rendű kémiai kötések felszakadásával, 

valamint új elsőrendű kémiai kötések 

kialakulásával járó folyamatok. A 

kémiai reakciók létrejöttének feltétele, 

a hasznos (megfelelő energiájú és 

irányú) ütközés; az aktiválási energia 

és az aktivált komplex fogalma, az 

energiadiagram értelmezése [Polányi 

Mihály]. A kémiai reakciókat meg-

előző és kísérő fizikai változások. A 

kémiai egyenlet típusai, szerepe, fel-

írásának szabályai, a megmaradási 

törvények, sztöchiometria. Az ion-

egyenletek felírásának előnyei. 

A keletkezett termékek, ill. a 

szükséges kiindulási anyagok 

tömegének kiszámítása a re-

akcióegyenlet alapján 

(sztöchiometriai feladatok). 

Az atomhatékonyság növelé-

se mint a zöld kémia egyik 

alapelve, ezzel kapcsolatos 

egyszerű számítások. 

 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: a hőmérséklet 

és a mozgási energia 

kapcsolata, rugalmas 

és rugalmatlan ütkö-

zés, impulzus (lendü-

let), ütközési energia, 

megmaradási törvé-

nyek (energia, tö-

meg). 

 

Matematika: száza-

lékszámítás. 

A kémiai reakciók energiaviszonyai 

A képződéshő és a reakcióhő; a ter-

mokémiai egyenlet. Hess tétele. A 

kémiai reakciók hajtóereje az energia-

csökkenés és a rendezettségcsökke-

nés. Hőtermelés kémiai reakciókkal 

az iparban és a háztartásokban (égés, 

exoterm kémiai reakciókkal működte-

tett étel-, illetve italmelegítők, kör-

nyezeti hatások). Az energiafajták 

átalakítását kísérő hőveszteség értel-

mezése. [Kemilumineszcencia, a „hi-

deg fény”. A gázfejlődéssel járó ké-

miai reakciók által végzett munka.] 

A reakcióhő (pl. égéshő) ki-

számítása ismert képződéshők 

alapján, ill. ismeretlen 

képződéshő kiszámítása is-

mert reakcióhőből és 

képződéshőkből. 

 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a 

biokémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia kapcsolata, II. 

főtétel, az energiagaz-

dálkodás környezet-

védelmi vonatkozásai. 

 

Matematika: művele-

tek negatív előjelű 

számokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és szabá-

lyozásának jelentősége a háztartások-

ban (főzés, hűtés) és az iparban (rob-

banások). A reakciósebesség függése 

a hőmérséklettől, ill. a koncentrációk-

tól, a katalizátor hatása. Az enzimek 

mint biokatalizátorok szerepe az élő 

 Biológia-egészségtan: 

katalizátor, az enzi-

mek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai 

sebesség. 



 

 

szervezetben és az iparban. A szelek-

tív katalizátorok alkalmazása mint a 

zöld kémia egyik alapelve, ezzel kap-

csolatos példák. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi álla-

pot kialakulásának feltételei és jel-

lemzői. Az egyensúlyi állandó és a 

tömeghatás törvénye. A Le Châtelier–

Braun-elv érvényesülése és a kémiai 

egyensúlyok befolyásolásának lehető-

ségei, valamint ezek gyakorlati jelen-

tősége az iparban (pl. ammóniaszinté-

zis) és a háztartásban (pl. szódavíz 

készítése, szénsavas italok tárolása). 

Stacionárius állapotok a természetben: 

a homeosztázis, ökológiai egyensúly, 

biogeokémiai körfolyamatok (a szén, 

az oxigén és a nitrogén körforgása a 

természetben), csatolt folyamatok. A 

mészégetés – mészoltás – a mész 

megkötése mint körfolyamat. Példák a 

gyakorlatban egyirányú, illetve meg-

fordítható folyamatokra, valamint 

csatolt folyamatokra (pl. a biológiai 

szempontból fontos makromolekulák 

fölépülése). A magaslégköri ózon 

képződési és fogyási sebességének 

azonos nagysága mint a stacionárius 

állapot feltétele. 

A dinamikus kémiai egyen-

súlyban lévő rendszerre gya-

korolt külső hatás következ-

ményeinek megállapítása. 

Számolási feladatok: egyen-

súlyi koncentráció, egyensú-

lyi állandó, átalakulási száza-

lék, ill. a disszociációfok ki-

számítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, grafi-

konelemzés, a folya-

matok iránya, a ter-

modinamika II. főtéte-

le. 

A kémiai reakciók csoportosítása 

A résztvevő anyagok száma szerint: 

bomlás, egyesülés, disszociáció, kon-

denzáció. Részecskeátmenet szerint: 

sav-bázis reakció, redoxireakció. Vi-

zes oldatban: csapadékképződés, gáz-

fejlődés, komplexképződés. 

Adott kémiai reakciók külön-

féle szempontok szerinti be-

sorolása a tanult reakciótípu-

sokba. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, hasznos ütközés, aktiválási energia, aktivált komplex, ion-

egyenlet, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömegmegmaradás, töl-

tésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, 

rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás, 

disszociáció. 

 

Tematikai egység Sav-bázis folyamatok 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Sav, bázis, közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók 

létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és 

bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal 



 

 

való összefüggésben. Amfotéria, autoprotolízis, a pH-skála értelmezése. 

A sav-bázis reakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. A sók hidro-

lízisének megértése, gyakorlati alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Savak és bázisok 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége, a 

savi disszociációs állandó és a 

bázisállandó. Lúgok. Többértékű 

savak és bázisok, savmaradék 

ionok. Amfoter vegyületek, 

autoprotolízis, vízionszorzat. 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

sav-bázis reakcióban melyik 

anyag játssza a sav és melyik a 

bázis szerepét. 

[A gyenge savak és bázisok kiin-

dulási, ill. egyensúlyi koncentrá-

ciói, diszociációállandója, vala-

mint disszociációfoka közötti 

összefüggések alkalmazása szá-

mítási feladatokban.] 

 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldódása 

A kémhatás 

A pH és az egyensúlyi 

oxóniumion, ill. hidroxidion kon-

centráció összefüggése, a pH vál-

tozása hígításkor és töményítés-

kor. Sók hidrolízise. A sav-bázis 

indikátorok működése, szerepe az 

analitikában. A lakóhely környe-

zetének savassági jellemzői. Az 

élő szervezet folyadékainak pH-ja 

[a vér mint sav-bázis 

pufferrendszer]. 

Erős savak, ill. bázisok pH-jának 

kiszámítása (egész számú pH-

értékek esetében). [Gyenge savak, 

ill. bázisok pH-jának, sav-, ill. 

bázisállandójának kiszámítása.] 

 

Biológia-egészségtan: 

pH, kiválasztás, a test-

folyadékok kémhatása, 

zuzmók mint indikáto-

rok, a savas eső hatása 

az élővilágra. 

 

Matematika: logarit-

mus. 

Közömbösítés és semlegesítés 

Sók keletkezése savak és bázisok 

reakciójával, közömbösítés, ill. 

semlegesítés, savanyú sók. Sóol-

datok pH-ja, hidrolízis. 

Sav-bázis titrálásokkal kapcsola-

tos számítási feladatok. 

[Hidrolizáló sók oldatai pH-jának 

kiszámítása. Adott titráláshoz 

alkalmas indikátor kiválasztása az 

átcsapási tartomány ismeretében.] 

 

Biológia-egészségtan: 

sav-bázis reakciók az 

élő szervezetben, a 

gyomor savtartalmá-

nak szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sav, bázis, konjugált sav-bázis pár, disszociációs állandó, disszociációfok, 

amfotéria, autoprotolízis, vízionszorzat, hidrolízis, áltudomány. 

 

Tematikai egység Redoxireakciók 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti változá-

sának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és 

használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer 

és a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A 

redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxidáció és redukció Az elemeket, illetve vegyületeket Fizika: a töltések 



 

 

Az oxidáció és a redukció fogal-

ma oxigénátmenet, ill. elektronát-

adás alapján értelmezve. Az oxi-

dációs szám és kiszámítása mole-

kulákban és összetett [illetve 

komplex] ionokban. Az elektron-

átmenetek és az oxidációs szá-

mok változásainak összefüggései 

redoxireakciók során. 

[Szinproporció és diszproporció.] 

alkotó atomok oxidációs számá-

nak kiszámítása. Egyszerűbb [és 

bonyolultabb] redoxiegyenletek 

rendezése oxidációs számok se-

gítségével, ezekkel kapcsolatos 

számítási feladatok megoldása. 

 

nagysága, előjele, töl-

tésmegmaradás. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: tűzgyújtás. 

Oxidálószerek és redukálószerek 

Az oxidálószer és a redukálószer 

értelmezése az elektronfelvételre 

és -leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Az oxigén mint „az oxidáció” 

névadója (a természetben előfor-

duló legnagyobb elektronegativi-

tású elem). Redoxireakciók a 

hétköznapokban, a természetben 

és az iparban. 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

redoxireakcióban melyik anyag 

játssza az oxidálószer, illetve a 

redukálószer szerepét. 

 

Biológia-egészségtan: 

redoxirendszerek a 

sejtekben, 

redoxireakciók az élő 

szervezetben. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: tűzfegyve-

rek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, 

redukálószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások 

működési elve, helyes használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és gya-

korlati alkalmazásai bemutatása. A galvánelemek és akkumulátorok 

veszélyes hulladékokként való gyűjtése és újrahasznosításuk okainak 

és fontosságának megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezető ismétlés 

Fémek reakciója nemfémes ele-

mekkel, más fémionok oldatával, 

nem oxidáló savakkal és vízzel. A 

redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam), a fémek 

redukálóképességi sora a tapasz-

talatok és az elektronegativitás 

ismeretében. A redoxifolyamatok 

iránya. Fémes és elektrolitos ve-

zetés. 

A redoxireakciókról és fémekről 

tanultak alkalmazása néhány 

konkrét reakcióra. 

 

Biológia-egészségtan: 

elektromos halak, 

elektrontranszportlánc, 

galvánelemek felhasz-

nálása a gyógyászat-

ban, ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, 

feszültség, Ohm-

törvény, ellenállás, 

áramerősség, elektrolí-

zis, soros és párhuza-

mos kapcsolás, akku-
Galvánelem 

Galvani és Volta kísérletei. 

A galvánelemek működési elvé-

nek megértése, környezettudatos 



 

 

A galvánelemek működésének 

bemutatása a Daniell-elem példá-

ján keresztül: felépítése és műkö-

dése, anód- és katódfolyamatok. 

A sóhíd szerepe, diffúzió gélek-

ben, porózus falon keresztül, pl. 

virágcserépen, tojáshéjon. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidro-

génelektród. Elektromotoros erő, 

kapocsfeszültség. Gyakorlatban 

használt galvánelemek. Akkumu-

látorok, szárazelemek. Galváne-

lemekkel kapcsolatos környezeti 

problémák (pl. nehézfém-

szennyezés, újrahasznosítás). 

Tüzelőanyag-cellák, a hidrogén 

mint üzemanyag. 

magatartás kialakítása. 

 

mulátor, elektromoto-

ros erő, Faraday-

törvények. 

Elektrolizálócella 

Az elektrolizálócella összehason-

lítása a galvánelemek működésé-

vel, egymásba való átalakítható-

ságuk. Az elektrolízis folyamata, 

ionvándorlás, az elektrolizálócel-

la működési eleve. Anód és katód 

az elektrolízis esetén. Oldat és 

olvadék elektrolízise. Különböző 

elektrolizálócellák működési fo-

lyamatai reakcióegyenletekkel. A 

víz (híg kénsavoldat) elektrolízi-

se, kémhatás az egyes elektródok 

körül. Az oldatok töménységének 

és kémhatásának változása az 

elektrolízis során. 

Az alkálifémionok, az összetett 

ionok viselkedése elektrolíziskor 

indifferens elektród esetén. A 

nátrium leválása higanykatódon. 

Faraday I. és II. törvénye. A Far-

aday-állandó. 

Az elektrolízis gyakorlati alkal-

mazása: akkumulátorok feltöl-

tése. Klór és nátrium-hidroxid 

előállítása NaCl-oldat hi-

ganykatódos elektrolízisével, 

túlfeszültség. A klóralkáliipar 

higanymentes technológiái 

(membráncellák). Az alumínium 

ipari előállítása timföldből, az s-

Az elektrolizáló berendezések 

működésének megértése és hasz-

nálata. Környezettudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

 



 

 

mező elemeinek előállítása 

halogenidjeikből. Bevonatok ké-

szítése – galvanizálás, 

korrózióvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív elem-

gyűjtés, galvanizálás. 

 

Tematikai egység Hidrogén 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Apoláris kovalens kötés, izotóp, magfúzió, diffúzió, redukálóképesség, 

izotópok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása 

közötti összefüggések megértése.  

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Atomszerkezet, izotópok. [A ne-

hézvíz és annak szerepe.] 

Molekulaszerkezet, polaritás, 

halmazszerkezet. 

Fizikai tulajdonságok, [diffúzió-

sebesség]. 

Kémiai reakciók: oxigénnel 

(égés, durranógáz) és egyéb ko-

valens hidridek. Robbanáskor 

végbemenő láncreakciók, ezzel 

kapcsolatos katasztrófák. [Kis 

elektronegativitású fémekkel 

szemben oxidálószer (ionos 

hidridek). Intersticiális hidridek.] 

Felhasználás: Léghajók, ammó-

niaszintézis, műanyag- és 

robbanószergyártás, margarin 

előállítása, rakéta hajtóanyaga. 

Előfordulása a világegyetemben 

és a Földön. Természetben elő-

forduló vegyületei: víz, ammónia, 

szerves anyagok. 

[A magfúzió jelenősége.] Izotóp-

jainak gyakorlati szerepe. A hid-

rogén mint alternatív üzemanyag. 

Ipari és laboratóriumi előállítás. 

A hidrogén különleges tulajdon-

ságainak és azok szerkezeti okai-

nak megértése, alkalmazása a 

felhasználási módjainak magya-

rázatára. 

 

Fizika: hidrogénbom-

ba, magreakciók, mag-

fúzió, a tömegdefektus 

és az energia kapcsola-

ta. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: II. világháború, 

a Hindenburg léghajó 

katasztrófája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer. 

 

Tematikai egység Halogének 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris, poláris 

kovalens kötés, oxidálószer. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő tulajdon-

ságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok biztonságos 

használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján. 

Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt anyagok is le-

hetnek mérgezők, minden a mennyiségen és a felhasználás módján 

múlik. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az 

elemek és azok vegyületei között. A hagyományos fényképezés alap-

jainak megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Fluor 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: 

legnagyobb elektronegativitás, legerősebb 

oxidálószer. Reakció hidrogénnel. Előfor-

dulás: ásványokban, fogzománcban. 

Klór 

Fizikai tulajdonságok. Fizikai és kémiai 

oldódás megkülönböztetése. 

Kémia reakciók: vízzel, fémekkel (halosz = 

sóképzés), hidrogénnel, más halogenidekkel 

(standardpotenciáltól függően). 

Előállítás: ipari, laboratóriumi. Felhaszná-

lás: sósav, PVC-gyártás, vízfertőtlenítés 

(klórozott fenolszármazékok veszélye). 

Élettani hatás: mérgező. 

Nátium-klorid (kősó): 

Fizikai tulajdonságok. Előfordulás. Élettani 

hatása: testnedvekben, idegsejtek működé-

sében, magas vérnyomás rizikófaktora a 

túlzott sófogyasztás („fehér méreg”). Fel-

használás: útsózás hatása a növényekre, 

gépjárművekre. 

Hidrogén-klorid: 

Fizikai tulajdonságok. Vizes oldata: sósav. 

Maximális töménység. Kémiai reakció, 

illetve a reakció hiánya különböző fémek 

esetében. Előfordulás: gyomorsav-

gyomorégés, háztartási sósav. 

Hipó: összetétele, felhasználása, vizes olda-

tának kémhatása, veszélyei. (Semmelweis 

Ignác: klórmeszes kézmosás.) 

Bróm 

Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai reakciók: telítetlen szénhidrogének 

kimutatása addíciós reakcióval. Élettani 

hatás: maró, nehezen gyógyuló sebeket 

okoz. 

Jód 

A halogénelemek és 

vegyületeik molekula-

szerkezete, polaritása, 

halmazszerkezete, va-

lamint fizikai és kémiai 

tulajdonságai közötti 

összefüggések megér-

tése, alkalmazása, kör-

nyezettudatos és egés-

zségtudatos magatartás 

kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

a só jódozása, a fog-

krém fluortartalma, 

gyomorsav, kiválasz-

tás (kloridion), a jód 

szerepe. 

 

Fizika: az energiafaj-

ták egymásba való 

átalakulása, elektrolí-

zis, légnyomás. 

 

Földrajz: sóbányák. 



 

 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: 

hidrogénnel, fémekkel. Felhasználás: jód-

tinktúra. Előfordulás: tengeri élőlényekben, 

pajzsmirigyben (jódozott só). 

Hidrogén-halogenidek 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. 

[A saverősség változása a csoportban – a 

kötés polaritása.] 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás 

sóoldat, szublimáció. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Kétszeres kovalens kötés, allotróp módosulat, sav, oxidálószer, freon, 

oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele 

és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. Az 

oxigén és a kén eltérő sajátságainak magyarázata. A kénvegyületek 

változatossága okainak megértése. A környezeti problémák iránti érzé-

kenység fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

Molekulaszerkezet: allotróp módosulat – a 

dioxigén és az ózon molekulaszerkezete. 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonsá-

gok: reakció hidrogénnel (durranógáz, 

égés), oxidok, hidroxidok, oxosavak képző-

dése. Előállítás: iparban és laboratórium-

ban. 

Felhasználás: lángvágó, lélegeztetés, kohá-

szat. Az oxigén szerepe az élővilágban 

(légzés, fotoszintézis). A vízben oldott oxi-

gén oldhatóságának hőmérsékletfüggése. 

Áltudomány: oxigénnel dúsított italok. 

Ózon 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonsá-

gok: Sok anyaggal szemben nagy reakció-

készség, bomlékony. 

Az ózon keletkezése és elbomlása, előfor-

dulása. A magaslégköri ózonréteg szerepe, 

vékonyodásának oka és következményei. 

Élettani hatás: az ózon mint fertőtlenítőszer, 

a felszínközeli ózon mint veszélyes anyag 

(szmog, fénymásolók, lézernyomtatók). Az 

„ózondús levegő” téves képzete. 

Az oxigéncsoport ele-

meinek és vegyületeik-

nek áttekintése, a szer-

kezet és tulajdonságok 

közötti kölcsönhatások 

megértése és alkalma-

zása, környezettudatos 

és egészségtudatos ma-

gatartás kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata, oxigénszál-

lítás. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és összeté-

tele. 

Víz 

Molekulaszerkezet: alak, polaritás, halmaz-

 Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 



 

 

szerkezet.  

Fizikai tulajdonságok: a sűrűség változása a 

hőmérséklet függvényében, magas olvadás-

pont és forráspont, nagy fajhő, a nagy felü-

leti feszültség és oka (Eötvös Loránd). Ké-

miai tulajdonság: autoprotolízis, amfotéria, 

a víz mint reakciópartner. Édesvíz, tenger-

víz összetétele, az édesvízkészlet értéke. 

Hidrogén-peroxid 

Molekulaszerkezet: alak, polaritás, hal-

mazszerkezet. Fizikai tulajdonságai. Kémiai 

tulajdonság: bomlás [diszproporció], a 

bomlékonyság oka. Oxidálószer és redu-

kálószer. Felhasználás: rakéta-üzemanyag, 

hajszőkítés, fertőtlenítés, víztisztítás (Hy-

perol). 

 

Fizika: a víz 

különleges 

tulajdonságai, 

hőtágulás, a hőtágulás 

szerepe a természeti és 

technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 

szennyeződése. 

Kén 

Halmazszerkezet: allotróp módosulatok. 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonsá-

gok: égése. Előfordulás: terméskén, kőolaj 

(kéntelenítésének környezetvédelmi jelen-

tősége), vegyületek: szulfidok (pirit, gale-

nit), szulfátok stb., fehérjékben. Felhaszná-

lás: növényvédő szerek, kénsavgyártás, a 

gumi vulkanizálása. 

Hidrogén-szulfid (kénhidrogén) 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. Fizi-

kai tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: sav-

bázis és redoxi tulajdonságok. Élettani ha-

tás: mérgező. Előfordulás: gyógyvizekben. 

Kén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai tulajdonságok: reakció vízzel. Elő-

fordulás: fosszilis tüzelőanyagok égetése-

kor. Élettani hatás: mérgező. Felhasználása: 

boroshordók fertőtlenítése, kénsavgyártás. 

Kénessav 

Keletkezése: kén-dioxid és víz reakciójával: 

savas eső kialakulásának okai, káros hatá-

sai. Szulfitok a borban. 

Kén-trioxid 

Molekulaszerkezet. Előállítás: kén-

dioxidból. Kémiai reakció: vízzel kénsavvá 

alakul. 

Kénsav 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. Fizi-

kai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

sav-bázis, redoxi: fémekkel való reakció, 

passziválás, szenesítés. Kétértékű sav – 

A kén és egyes vegyü-

letei gyakorlati jelentő-

ségének megértése, 

környezettudatos és 

egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indikáto-

rok, a levegő szennye-

zettsége. 



 

 

savanyú só. Kénsavgyártás. Felhasználás: 

pl. akkumulátorok, nitrálóelegyek. 

Szulfátok  

A szulfát-ion elektronszerkezete, térszerke-

zete, glaubersó, gipsz, rézgálic, [barit, tim-

só].  

Nátrium-tioszulfát 

Reakciója jóddal [jodometria]. Fel-

használása fixírsóként. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Autoprotolízis, édesvíz, tartósítószer, oxidáló sav, légszennyező gáz, savas 

eső, kétértékű sav. 

 

Tematikai egység Szervetlen kémiai számítások 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a kémiai képlet mennyiségi jelentése, 

a reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro-törvény, gáztörvé-

nyek, szilárd keverékek, vizes oldatok és gázelegyek összetételének 

megadási módjai, pH, galvánelemek, elektrolizálócellák működése, Fa-

raday I. és II. törvénye. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanult szervetlen kémiai ismeretek gyakorlása, alkalmazása, elmélyí-

tése és szintetizálása számítási feladatokon keresztül. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ módszer-

tani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Galvánelemek Celladiagramok felírása, az elektromo-

toros erő számítása. 

Biológia-egészségtan: 

hemoglobin vastartal-

mának kiszámítása. 

 

Fizika: fizikai mennyi-

ségek, mértékegysé-

gek, átváltás, gáztör-

vények, hőtani alapfo-

galmak.  

 

Matematika: egyenlet 

írása szöveges adatok-

ból, egyenletrendezés. 

Elektrolizálócellák A Faraday-törvények alkalmazása kü-

lönböző fémek leválasztásánál. 

Porkeverékek és ötvözetek 

összetételével kapcsolatos 

számítások 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és 

anyagmennyiség-százalékos összetéte-

lével kapcsolatos feladatok. Az összete-

vők eltérő oldódásával összefüggő szá-

mítások. 

Oldatokkal kapcsolatos 

számítások 

Szervetlen vegyületeket tartalmazó ol-

datokkal kapcsolatos feladatok: oldható-

ság, oldatkészítés, összetétel megadása 

százalékokkal (tömeg, térfogat, anyag-

mennyiség) és koncentrációkkal 

(anyagmennyiség és tömeg). Nehézfém-

ionos szennyezések határértékeinek 

számolása. 

Gázokkal és gázelegyekkel 

kapcsolatos számítások 

Gázok keletkezésével és reakcióival 

kapcsolatos feladatok. Gázelegyek ösz-

szetételének, abszolút és relatív sűrűsé-

gének, átlagos moláris tömegének szá-

molása. 

Reakcióegyenlettel kapcso-

latos feladatok 

A reakcióegyenlet mennyiségi jelenté-

sének felhasználásával megoldható 



 

 

szervetlen kémiai feladatok (sav-bázis, 

redoxi, csapadékképződési és gázfejlő-

dési reakciók során). 

Szervetlen vegyipari ter-

meléssel kapcsolatos fela-

datok 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások (pl. kénsav-, salétromsav-, 

ammónia- és műtrágyagyártással, fémek 

előállításával kapcsolatban), kitermelési 

százalékok és veszteségek. Légszennye-

ző gázok kibocsátásával, különféle mér-

gező anyagok egészségügyi határértéke-

ivel kapcsolatos számítások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi 

jelentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 

 

Tematikai egység 
Az érettségi követelmények által előírt kísérletek gya-

korlása 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Az érettségi követelmények által előírt kísérletek elvégzéséhez és ma-

gyarázatához szükséges ismeretek, készségek és képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és 

képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai kísér-

letek és vizsgálatok megtervezésekor, végrehajtásakor és magyarázata-

kor, A szabályszerű és balesetmentes kísérletezés, a pontos megfigye-

lés, valamint a tapasztalatok szakszerű lejegyzésének gyakorlása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia érettségi követelményei-

nek megfelelő ismeretek 

A kémia tantárgy érettségi köve-

telményekben szereplő tananya-

ga. 

A kémia tantárgyban tanultak 

ismétlése, rendszerezése és al-

kalmazása a kémia érettségi szó-

beli vizsgájának követelményei 

szerint. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kísérletekhez kapcsolódó összes fontos fogalom. 

 

10. évfolyam 

heti 1 óra 

összesen 36 óra 

 

Tematikai egység Nitrogéncsoport 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyező gáz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése, legfonto-

sabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött jelentőségének felisme-



 

 

céljai rése. Az anyagok természetben való körforgásának megértése. Helyi 

környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak megismerése 

és válaszkeresés a problémára. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési köve-

telmények/ mód-

szertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Nitrogén 

A nitrogén molekulaszerkezete, fizikai tulaj-

donságai. Kémiai tulajdonság: kis reakciókés-

zség a legtöbb anyaggal szemben, reakció oxi-

génnel és hidrogénnel. Élettani hatás: keszon-

betegség. 

Ammónia 

Molekulaszerkezet: alak, kölcsönhatások a mo-

lekulák között. Fizikai tulajdonságok. Könnyen 

cseppfolyósítható. Kémiai tulajdonságok: sav-

bázis reakciók – vízzel, savakkal. Előállítás: 

szintézis és körülményei, dinamikus egyensúly. 

Keletkezés: szerves anyagok bomlása (WC-

szag). Felhasználás: pl. ipari hűtők, műtrágya-

gyártás, salétromsavgyártás. 

A nitrogén oxidjai 

NO keletkezése villámláskor és belső égésű 

motorokban. NO2 fizikai tulajdonságai, 

[dimerizáció]. Élettani hatások: értágító hatás 

(Viagra), mérgező kipufogógázok, gépkocsi-

katalizátor alkalmazása. Felhasználás: salét-

romsavgyártás. N2O: kéjgáz. Élettani hatás: 

bódít. (Davy: érzéstelenítés). Felhasználás: pl. 

habpatron, szülészet, üzemanyag-adalék, méhé-

szet. 

Salétromsav  

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. Ké-

miai tulajdonságok: sav-bázis és redoxi. Vá-

lasztóvíz, királyvíz. Előállítás: a salétromsav-

gyártás lépései. 

Nitrátok 

A nitrát-ion elektronszerkezete, térszerkezete. 

A nitrátok oxidáló hatása. Felhasználás: am-

mónium-nitrát: pétisó; kálium-nitrát: puskapor. 

Műtrágyák és szerepük, valamint környezeti 

veszélyeik. Eutrofizáció, primőr termékek. 

A nitrogén körforgása a természetben, szenny-

víztisztítás. Azidok előnye és hátránya a lég-

zsákokban. Nitritek szerepe a tartósításban 

(pácsók). 

A nitrogéncsoport 

elemeinek és ve-

gyületeinek rövid 

áttekintése, a szer-

kezet és tulajdonsá-

gok közötti köl-

csönhatások megér-

tése és alkalmazása, 

környezettudatos és 

egészségtudatos 

magatartás kialakí-

tása. 

 

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén körforgás-

ban, a levegő és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, 

eutrofizáció, a 

műtrágyák hatása a 

növények fejlődésére, 

a fogak felépítése, a 

sejthártya szerkezete. 

Biolumineszcencia. 

 

Fizika: II. főtétel, fény. 

 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: Irinyi 

János. 

Foszfor 

Az allotróp módosulatok és összehasonlításuk. 

A gyufa régen és ma, Irinyi János. A foszfor 

A foszfor és egyes 

vegyületei gyakor-

lati jelentőségének 



 

 

használata a hadiiparban. 

Difoszfor-pentaoxid  

Kémiai tulajdonság: higroszkópos (szárítószer), 

vízzel való reakció [dimerizáció].  

Foszforsav 

Molekula- és halmazszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: reakció 

vízzel és NaOH-dal több lépésben, középerős, 

háromértékű sav – savanyú sók, foszfátok, 

hidrolízisük. Felhasználás: üdítőitalokban és 

rozsdaoldó szerekben. Élettani hatás. 

Foszfátok  

A foszfátion elektronszerkezete, 

térszerkezetetrisó felhasználása.  

A foszfor körforgása a természetben. 

Műtrágyák, mosószerek, vízszennyezés – 

eutrofizáció. A fogak és a csontok felépítésében 

játszott szerepe. Foszfolipidek – sejthártya. 

Energia tárolására szolgáló szerves vegyületek. 

(ATP, [KP]) Lumineszcencia (foszforeszkálás 

és fluoreszkálás).  

megértése, környe-

zettudatos és egés-

zségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eutrofizáció, anyagkörforgás, gyulladási hőmérséklet, lumineszcencia. 

 

Tematikai egység Széncsoport 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Atomrács, allotróp módosulat, szublimáció, gyenge sav. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek megvizs-

gálása. A szén és szilícium vegyületek szerkezete, összetétele és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid 

kvóta napjainkban betöltött szerepének megértése. A földkérget felépí-

tő legfontosabb vegyületek: a karbonátok és szilikátok jelentőségének 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési követel-

mények/ módszer-

tani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Szén 

A grafit, a gyémánt, a fullerének szerkezeté-

nek összehasonlítása. Fizikai tulajdonságok. 

Előfordulásuk, felhasználásuk (nanocsövek). 

A természetes szenek keletkezése, felhaszná-

lásuk története, környezeti problémái. Mes-

terséges szenek: előállítás, adszorpció. 

Szén-monoxid 

[Molekulaszerkezet: datív kötés, apoláris 

jellegének oka.] Fizikai tulajdonságok. Kémi-

ai tulajdonság: redukálószer – vasgyártás, 

égése. Keletkezése: széntartalmú anyagok 

tökéletlen égésekor. Élettani hatás: az életet 

A széncsoport két 

leggyakoribb elemé-

nek és vegyületeik-

nek ismerete, a szer-

kezetük és tulajdon-

ságaik közötti össze-

függések megértése 

és alkalmazása, kör-

nyezettudatos és 

egészségtudatos ma-

gatartás kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

adszorpció, a szén-

dioxid az élővilágban, 

fotoszintézis, sejtlég-

zés, a szén-dioxid szál-

lítás. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: karsztjelen-

ségek. 



 

 

veszélyeztető mérgező hatása konkrét példá-

kon keresztül. 

Szén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok 

(szárazjég, szublimáció). Kémiai tulajdonság: 

vízben oldódás (fizikai és kémiai) – kémha-

tás. Környezetvédelmi probléma: az üveg-

házhatás fokozódása, klímaváltozás. Élettani 

hatása: osztályterem szellőztetése, fejfájás, 

borospincében, zárt garázsokban összegyűlik, 

kimutatása. 

Szénsav 

A szén-dioxid vizes oldata, savas kémhatás. 

A szén-dioxiddal dúsított üdítők hatása a 

szervezetre. (Jedlik Ányos – szikvíz.) 

Karbonátok és hidrogén-karbonátok 

A karbonát-ion elektronszerkezete és térszer-

kezete. Szóda, szódabikarbóna, mészkő, do-

lomit. 

A szén körforgása a természetben. 

Szilícium 

Halmazszerkezet és fizikai tulajdonság: atom-

rács, félvezetők. Felhasználás: elektronika, 

mikrocsipüzem, ötvözet. Előfordulás: ásvá-

nyok  

Szilikonok szerkezete, tulajdonságai, jelentő-

sége napjainkban. Szilikon protézisek szerepe 

a testben (előnyök, hátrányok). 

Szilícium-dioxid  

Halmazszerkezet. Üveggyártás. Atomrácsból 

amorf szerkezet. Újrahasznosítás. 

Szilkátok 

Szilikátok előfordulása ásványokban és kőze-

tekben, felhasználásuk. A vízüveg tulajdon-

ságai és felhasználása. 

A szilícium és egyes 

vegyületei gyakorlati 

jelentőségének meg-

értése, környezettuda-

tos és egészségtuda-

tos magatartás kiala-

kítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, rétegrács, üvegházhatás, amorf anyag, szili-

kát, szilikon. 

 

Tematikai egység Az s-mező fémei 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, felületaktív anya-

gok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A vízkeménység, a víz-

lágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes kezelése a hétköznapokban. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési követel-

mények/ módszerta-

ni ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek Alkálifémek és föld- Biológia-egészségtan: 



 

 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

redukálószerek, sóképzés, reakció vízzel. Elő-

fordulás: vegyületeikben, természetes vizek-

ben oldva, sóbányákban. Előállítás: olvadék-

elektrolízissel (Davy). 

Vegyületeik felhasználása: kősó, lúgkő, hipó, 

szóda, szódabikarbóna, trisó. 

fémek hasonlóságai, 

illetve eltérő sajátsá-

gai okainak megérté-

se, környezettudatos 

és egészségtudatos 

magatartás kialakítá-

sa. 

a csont kémiai összeté-

tele, kiválasztás (nátri-

um- és káliumion), 

idegrendszer (nátrium- 

és káliumion), ízérzé-

kelés – sós íz fiziológi-

ás sóoldat. 

Alkáliföldfémek  

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

redukálószerek, sóképzés, reakció vízzel. Ve-

gyületeik felhasználása az építőiparban: 

mészkő, égetett mész, oltott mész, gipsz. Élet-

tani hatás: kalcium- és magnéziumionok sze-

repe a csontokban, izomműködésben. Jelentő-

ség: a vízkeménység okai. A lágy és a ke-

mény víz (esővíz, karsztvíz). A kemény víz 

káros hatásai a háztartásban és az iparban. 

Változó és állandó vízkeménység. A vízlágyí-

tás módszerei: desztillálás, vegyszeres vízlá-

gyítás, ioncserélés. A háztartásban használt 

ioncserés vízlágyítás, ioncserélő (mosogató-

gép vízlágyító sója). Vízkőoldás: savakkal. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Redukálószer, lángfestés, olvadékelektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, 

ioncserélő. 

 

Tematikai egység A p-mező fémei 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Savak és bázisok, oxidáció, izotópok, amfoter tulajdonságok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A vegyü-

leteik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok fel-

ismerése és alkalmazása. A vörösiszap-katasztrófa okainak és követ-

kezményeinek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési követel-

mények/ módszerta-

ni ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Alumínium 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

passziválódás és védő oxidréteg, amfoter sa-

játság. Előfordulás: a földkéregben (bauxit, 

kriolit), agyagféleségek. Előállítás és felhasz-

nálás: bauxitból: kilúgozás, timföldgyártás, 

elektrolízis; példák a felhasználásra. A hazai 

alumíniumipar problémái, környezetszennye-

zés, újrahasznosítás. 

Az alumínium-ion feltételezett élettani hatása 

(Alzheimer-kór). 

Ón és ólom  

Atomszerkezet: különböző izotópok és azok 

tömegszáma, neutronszáma [Hevesy György]. 

A p-mező fémei és 

vegyületeik tulajdon-

ságainak megértése, 

ezek anyagszerkezeti 

magyarázata, környe-

zettudatos és egés-

zségtudatos magatar-

tás kialakítása. 

 

Fizika: elektromos 

ellenállás, akkumulátor  

 

Biológia-egészségtan: 

az ólom fel-

halmozódása a 

szervezetben, ólom-

mérgezés tünetei, Alz-

heimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 



 

 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

felületi védőréteg kialakulása levegőn. Reak-

cióik: oxigénnel, halogénekkel, az ón amfoter 

sajátsága. Mai és egykori felhasználásuk: ak-

kumulátorokban, ötvöző anyagként, festék-

alapanyagként, nyomdaipar, forrasztóón. Az 

ólomvegyületek mérgező, környezetszen-

nyező hatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amfoter anyag, érc, vörösiszap, környezeti katasztrófa. 

 

Tematikai egység A d-mező fémei 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 
Eltérő szerkezetű fémrácsok, redukciós előállítás, mágnes, ötvözet, 

nemesfém. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az ötvözetek sokrétű 

felhasználásának megértése. A nehézfém-vegyületek élettani hatásai-

nak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. A tiszai cianidszennyezés 

aranybányászattal való összefüggésének megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési köve-

telmények/ mód-

szertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Vas 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: rozs-

dásodás nedves levegőn, a rozsda szerkezete, a 

vas korrózióvédelme. A vaspor égése a csillag-

szóróban. Reakció pozitívabb standard potenci-

álú fémek ionjaival. 

Előállítás és felhasználás: vasgyártás. Fonto-

sabb vasércek. Huta és hámor. A modern kohó 

felépítése, működése, a koksz szerepe, a salak-

képző szerepe. A redukciós egyenletek és a 

képződő nyersvas. Acélgyártás: az acélgyártás 

módszerei, az acél kedvező sajátságai és annak 

okai, az ötvözőanyagok és hatásuk. Az edzett 

acél. Vas biológiai jelentősége (növényekben, 

állatokban). Újrahasznosítás, szelektív gyűjtés. 

Kobalt 

Ötvözőfém. A kobalt-klorid vízmegkötő hatása 

és színváltozása. Élettani jelentősége: B12 vita-

min. 

Nikkel 

Ötvözőfém: korrózióvédelem, fémpénzek, or-

vosi műszerek. Ionjai zöldre festik az üveget. 

Margaringyártásnál katalizátor. Galvánelemek. 

Élettani hatás: fémallergia („ingerlany”), 

rákkeltő hatás. 

A d-mező fémeinek 

atomszerkezete és 

ebből adódó tulaj-

donságaik megérté-

se. A vascsoport, a 

króm, a mangán, a 

volfrám és a titán 

fizikai tulajdonsá-

gai (sűrűség, ke-

ménység, olvadás-

pont, mágneses 

tulajdonság) és fel-

használásuk közötti 

összefüggések 

megértése. Környe-

zettudatos és egés-

zségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

a hemoglobin szerepe 

az emberi szervezet-

ben. enzimek: 

biokatalizátorok, a 

nehézfémsók hatása az 

élő szervezetre, B12 

vitamin 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, fer-

romágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: rézkor, 

bronzkor, vaskor. 

Króm  



 

 

Ötvözőfém: korrózióvédő bevonat, rozsdamen-

tes acél. [Mikroelem: a szénhidrát-anyagcsere 

enzimjeiben.] A kromátok és bikromátok mint 

erős oxidálószerek (kálium-bikromát, ammóni-

um-bikromát). 

Mangán  

Kémiai tulajdonságok: különböző oxidációs 

állapotokban fordulhat elő. Fontos vegyületei a 

barnakőpor és a kálium-permanganát. A káli-

um-permanganát felhasználása (fertőtlenítés, 

oxidálószer. [permanganometria]). 

Volfrám 

Fizikai tulajdonságok: a legmagasabb olvadás-

pontú fém. Felhasználás: izzószál, 

ötvözőanyag: páncélautók. 

Titán 

Fizikai tulajdonságok. Felhasználás: repülőgép-

ipar, űrhajózás, hőszigetelő bevonat építkezé-

seknél. 

Réz 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: oxi-

génnel, nedves levegővel, savakkal. A réz fel-

használása: hangszerek, tetőfedés, ipari üstök, 

vezetékek. Ötvözetek: bronz, sárgaréz. 

Rézgálic  

Felhasználása permetezőszerként. A rézvegyü-

letek élettani hatása: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező.  

Az arany és az ezüst 

Fizikai tulajdonságaik. 

Kémiai reakciók: nemesfémek, ezüst reakciója 

hidrogén-szulfiddal és salétromsavval. Válasz-

tóvíz, királyvíz. Felhasználás: ékszerek (fehér 

arany), dísztárgyak, vezetékek. Élettani hatás: 

Az ezüst vízoldható vegyületei mérgező, illetve 

fertőtlenítő hatásúak, felhasználás ivóvízszű-

rőkben, zoknikban ezüstszál, kolloid ezüst 

spray. 

Ezüst-halogenidek 

Kötéstípus, szín, [vízoldékonyságuk különbö-

zőségének oka], bomlásuk, a papíralapú fény-

képezés alapja. [Ezüstkomplexek képződése, 

jelentősége a szervetlen és a szerves anali-

tikában, argentometria.] 

Platina 

A platinafémek története. Felhasználása: óra- és 

ékszeripar, orvosi implantátumok, elektródák 

(digitális alkoholszondában), gépkocsi-

katalizátorokban. 

A rézcsoport és a 

platina felhasználá-

si módjainak ma-

gyarázata a tulaj-

donságaik alapján.  

 



 

 

Cink 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: égés, 

reakció kénnel, savakkal, lúgokkal. Felhaszná-

lás: korrózióvédő bevonat (horganyzott bádog). 

Ötvöző anyag. ZnO: fehér festék, hintőpor, 

bőrápoló, napvédő krémek. 

Élettani hatás: mikroelem enzimekben, de nagy 

mennyiségben mérgező. 

Kadmium 

Felhasználás: korrózióvédő bevonat, száraz-

elem. Felhasználása galvánelemekben (ritka, 

drága fém). 

Élettani hatás: vegyületei mérgezők (Itai-itai 

betegség Japánban), szelektív gyűjtés. 

Higany 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságai: 

általában kevéssé reakcióképes, de kénnel el-

dörzsölve higany-szulfid, jóddal higany-jodid 

keletkezik. Ötvözetei: amalgámok. Élettani 

hatás: gőze, vízoldható vegyületei mérgezők. 

Felhasználás: régen hőmérők, vérnyomásmé-

rők, amalgám fogtömés, fénycsövek. Veszélyes 

hulladék, szelektív gyűjtés. 

A cinkcsoport ele-

mei és vegyületeik 

felhasználásának 

magyarázata a sajá-

tosságaik alapján. 

Környezettudatos 

és egészségtudatos 

magatartás kialakí-

tása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemesfém, érc, nyomelem, amalgám, ötvözet, környezeti veszély. 

 

Tematikai egység Szervetlen kémiai számítások 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a kémiai képlet mennyiségi jelentése, 

a reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro-törvény, gáztörvé-

nyek, szilárd keverékek, vizes oldatok és gázelegyek összetételének 

megadási módjai, pH, galvánelemek, elektrolizálócellák működése, Fa-

raday I. és II. törvénye. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanult szervetlen kémiai ismeretek gyakorlása, alkalmazása, elmélyí-

tése és szintetizálása számítási feladatokon keresztül. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ módszertani 

ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Galvánelemek Celladiagramok felírása, az elektromoto-

ros erő számítása. 

Biológia-egészségtan: 

hemoglobin vastartal-

mának kiszámítása. 

 

Fizika: fizikai mennyi-

ségek, mértékegysé-

gek, átváltás, gáztör-

vények, hőtani alapfo-

galmak.  

 

Elektrolizálócellák A Faraday-törvények alkalmazása külön-

böző fémek leválasztásánál. 

Porkeverékek és ötvöze-

tek összetételével kap-

csolatos számítások 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és 

anyagmennyiség-százalékos összetételé-

vel kapcsolatos feladatok. Az összetevők 

eltérő oldódásával összefüggő számítások. 

Oldatokkal kapcsolatos 

számítások 

Szervetlen vegyületeket tartalmazó olda-

tokkal kapcsolatos feladatok: oldhatóság, 



 

 

oldatkészítés, összetétel megadása száza-

lékokkal (tömeg, térfogat, anyagmennyi-

ség) és koncentrációkkal (anyagmennyi-

ség és tömeg). Nehézfém-ionos szennye-

zések határértékeinek számolása. 

Matematika: egyenlet 

írása szöveges adatok-

ból, egyenletrendezés. 

Gázokkal és gázelegyek-

kel kapcsolatos számítá-

sok 

Gázok keletkezésével és reakcióival kap-

csolatos feladatok. Gázelegyek összetétel-

ének, abszolút és relatív sűrűségének, 

átlagos moláris tömegének számolása. 

Reakcióegyenlettel kap-

csolatos feladatok 

A reakcióegyenlet mennyiségi jelentésé-

nek felhasználásával megoldható szervet-

len kémiai feladatok (sav-bázis, redoxi, 

csapadékképződési és gázfejlődési reak-

ciók során). 

Szervetlen vegyipari 

termeléssel kapcsolatos 

feladatok 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó számí-

tások (pl. kénsav-, salétromsav-, ammó-

nia- és műtrágyagyártással, fémek előállí-

tásával kapcsolatban), kitermelési száza-

lékok és veszteségek. Légszennyező gá-

zok kibocsátásával, különféle mérgező 

anyagok egészségügyi határértékeivel 

kapcsolatos számítások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi 

jelentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 

 

Tematikai egység Szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Kémiai reakció, égés, másodrendű kötések, izomer, molekulák alakja és 

polaritása, egyszeres és többszörös kovalens kötés, reakcióhő, halogé-

nek, savas eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az előfordulásuk 

és a felhasználásuk ismerete, a felhasználás és a környezeti hatások kö-

zötti kapcsolat elemzése. A geometriai izoméria feltételeinek megértése. 

A szénhidrogénekkel és halogénezett származékaikkal kapcsolatos kör-

nyezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása. Grafikonok készíté-

se, értelmezése, elemzése. [Az optikai izoméria és jelentőségének meg-

értése, a molekulaszerkezet és az izoméria kapcsolatának felismerése, 

alkalmazása.]
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követel-

mények/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Bevezetés 

A szénhidrogének és hétköznapi jelentősé-

gük. 

 

A telített szénhidrogének 

A szénhidrogének köz-

napi jelentőségének 

ismerete, megértése. 

 

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

hormon, szteránvázas 

hormonok, 

karotinoidok, karcino-

                                                
 



 

 

Alkánok (paraffinok), cikloalkánok, 1–10 

szénatomos főlánccal rendelkező alkánok 

elnevezése, egyszerűbb csoportnevek [3–4 

szénatomos elágazó láncú csoportok nevei], 

homológ sor, általános képlet. 

Nyílt láncú alkánok molekulaszerkezete, 

[ciklohexán konformációja, axiális ekvatori-

ális helyzet], szénatom rendűsége. 

Tulajdonságaik, olvadás- és forráspont és 

változása a homológ sorban [molekulaalak 

és az olvadás- és forráspont kapcsolata]. 

Sok anyaggal szemben mutatott kis reakció-

készség, égés, reakció halogénekkel, 

szubsztitúció, hőbontás. 

A földgáz és a kőolaj összetétele, keletkezé-

se, bányászata, feldolgozása, felhasználása 

és ennek problémái (környezetvédelmi 

problémák a kitermeléstől a felhasználásig, 

készletek végessége, helyettesíthetőség). 

Kőolajfinomítás, kőolajpárlatok és felhasz-

nálásuk. Benzin oktánszáma és annak javí-

tása: adalékanyagok [és reformálás]. 

Telített szénhidrogének jelentősége, fel-

használása (pl. sújtólég, vegyipari alap-

anyagok, üzemanyagok, fűtés, energiater-

melés, oldószerek).  

[A szintézisgáz előállításának lehetőségei, 

ipari jelentősége.] 

Szteránváz, szteroidok biológiai jelentősége 

(vázlatosan). 

gén és mutagén anya-

gok, levegőszennye-

zés, szmog, globális 

problémák, üvegházha-

tás, ózonlyuk, savas 

esők, bioakkumuláció. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, forrás-

pontot befolyásoló 

külső tényezők, hő, 

energiamegmaradás, 

elektromágneses su-

gárzás, poláros fény, a 

foton frekvenciája, 

szín, és energia, üveg-

házhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlati: fűtés, tűz-

oltás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, 

keletkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-

ültetvények, levegő-

szennyezés, szmog, 

globális problémák, 

üvegházhatás, ózon-

lyuk, savas eső 

 

Matematika: függvény, 

grafikus ábrázolás. 

A telítetlen szénhidrogének 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 1–10 szénatomos főlánccal, 

homológ sor, általános képlet, molekula-

szerkezet, geometriai (cisz-transz) izoméria, 

tulajdonságaik. 

Nagy reakciókészségük (szénatomok közötti 

kettős kötés, mint ennek oka), égésük, addí-

ciós reakciók: hidrogén, halogén, víz, hid-

rogén-halogenid, [Markovnyikov-szabály,]. 

Polimerizáció: etén, propén [és nagyobb 

szénatomszámú alkének]. Az olefinek előál-

lítása, jelentősége, felhasználása. Etén (eti-

lén) mint növényi hormon, PE és PP előállí-

tása, tulajdonságaik és használatuk problé-

mái (szelektív gyűjtés, biológiai lebomlás, 

adalékanyagok, égetés, újrahasznosítás). 

 

 

Az alkének szerkezete 

és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Molekulamodellek 

készítése, modell és 

képlet kapcsolata. Ge-

ometriai izomerek ta-

nulmányozása model-

len. 

 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén szerkezete, 

A diének és a poliének 

szerkezete és tulajdon-



 

 

tulajdonságai, konjugált kettőskötés-

rendszer és következményei. 

Addíciós reakciók: hidrogén, halogén, hid-

rogén-halogenid. Polimerizáció. 

Kaucsuk, műkaucsuk, vulkanizálás, a gumi 

szerkezete, előállítása, tulajdonságai (és 

használatának környezetvédelmi problé-

mái), hétköznapi gumitermékek (pl. téli és 

nyári gumi, radír, rágógumi). 

A karotinoidok szerkezete (vázlatosan), 

színe, biológiai, kozmetikai és élelmiszer-

ipari jelentősége. 

ságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkal-

mazása, környezettuda-

tos magatartás kialakí-

tása. 

 

Az alkinek 

[1–10 szénatomos főláncú alkinek elnevezé-

se, általános képlete.] 

Acetilén (etin) szerkezete, tulajdonságai. 

Reakciói: égés, addíciós reakciók: hidrogén, 

halogén, víz, hidrogén-halogenid [és 

sóképzés nátriummal]. 

Etin előállítása (metánból és karbidból), 

felhasználása: vegyipari alapanyag (pl. 

vinil-klorid előállítása, helyettesítése 

eténnel), karbidlámpa, lánghegesztés, disz-

szugáz. 

Az acetilén [és a na-

gyobb szénatomszámú 

alkinek] szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol [és a naftalin] szerkezete (Kekulé), 

tulajdonságai. 

Kis reakciókészsége, égése, halogén szubsz-

titúció és nitrálás. 

Toluol [nitrálás, TNT], xilol [orto, meta és 

para helyzet], sztirol és polisztirol (és hasz-

nálatának problémái). 

Benzol előállítása. Aromás szénhidrogének 

felhasználása, biológiai hatása (pl. karcino-

gén hatása), aromások előfordulás a dohány-

füstben. 

Az aromás szénhidro-

gének szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, egészség-

tudatos magatartás 

kialakítása. 

 

A halogéntartalmú szénhidrogének 

A halogéntartalmú szénhidrogének elneve-

zése, szerkezete, tulajdonságai. 

Előállításuk (korábban szereplő reakciók-

kal). 

Reakció nátrium-hidroxiddal: szubsztitúció 

és elimináció [Zajcev-szabály]. 

Halogénszármazékok jelentősége és haszná-

latának problémái: pl. oldószerek, vegyipari 

alapanyagok, altatószerek, helyi érzéstelení-

tők, tűzoltó anyagok, növényvédő szerek 

(DDT, [HCH], teratogén és mutagén hatá-

sok, lebomlás a környezetben, 

A halogéntartalmú 

szénhidrogének szer-

kezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazá-

sa, egészség- és kör-

nyezettudatos magatar-

tás kialakítása. 

 



 

 

bioakkumuláció), polimerek (teflon, PVC), 

freonok (és kapcsolatuk az ózonréteg véko-

nyodásával). 

[Optikai izoméria 

Konfiguráció, optikai izoméria, 

kiralitáscentrum, projektív képlet, egy és 

több kiralitáscentrum következményei.] 

[Az optikai izoméria 

jelenségének, feltétele-

inek következményei-

nek megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, alkén, szubsztitúció, cisz-transz 

izoméria, addíció, polimerizáció, elimináció, homológ sor, földgáz, kőolaj, 

benzin, hőre lágyuló műanyag. 

 

Tematikai egység Oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Szerves vegyületek csoportosítása, szénhidrogének elnevezése, szubsz-

titúció, addíció, polimerizáció, elimináció, hidrogénkötés, sav-bázis 

reakciók, erős és gyenge savak, homológ sor, izoméria, „hasonló a ha-

sonlóban oldódik jól” elv. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Az előfordulásuk, a 

felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és az élettani hatásuk kémiai 

szerkezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyüle-

tekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségé-

nek megértése, megoldások keresése. A felületaktív anyagok szerkezete 

és tulajdonságai közötti kapcsolat felismerése. A hidrolízis és a kon-

denzáció folyamatának megértése, jelentőségének ismerete. Következ-

tetés a háztartásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos in-

formációkból azok egészségügyi és környezeti hatására. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Az oxigén tartalmú szerves vegyületcsopor-

tok és funkciós csoportok 

Az oxigéntartalmú funkciós csoportok 

(hidroxil, éter, oxo, karbonil, formil, 

karboxil, észter) szerkezete, vegyületcso-

portok (alkoholok, fenolok, éterek, aldehi-

dek, ketonok, karbonsavak, 

karbonsavészterek).  

Polaritás, hidrogénkötés lehetősége és kap-

csolata az oldhatósággal, olvadás- és for-

rásponttal, karbonsavak dimerizációja. 

Homológ sorok általános képlete, tulajdon-

ságok változása a homológ sorokban. 

Hasonló moláris töme-

gű oxigéntartalmú ve-

gyületek (és alkánok) 

tulajdonságainak (pl. 

olvadás- és forráspont, 

oldhatóság) összeha-

sonlítása, táblázat vagy 

diagram készítése vagy 

elemzése. 

Eltérő funkciós csopor-

tot tartalmazó izomer 

vegyületek tulajdonsá-

gának összehasonlítása. 

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, 

dohányzás, a prepará-

tumok tartósítása, cu-

korbetegség, erjedés, 

biológiai oxidáció (cit-

romsavciklus), Szent-

Györgyi Albert, 

lipidek, sejthártya, 

táplálkozás, látás. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Alfred No-

bel. 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása értékűség, ren-

dűség és a szénváz alapján, elnevezésük. 

Szerkezetük és tulajdonságaik. Égésük, sav-

bázis tulajdonságok, reakció nátriummal, 

Alkoholok szerkezete 

és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Egészségtudatos maga-



 

 

éter- és észterképződés, vízelimináció. Kü-

lönböző rendű alkoholok oxidálhatósága. 

Alkoholok előállítása, jelentősége, felhasz-

nálása. 

A metanol és az etanol élettani hatása. Al-

koholtartalmú italok előállítása (alkoholos 

erjedés, desztilláció). Denaturált szesz (de-

naturálás, felhasználása, mérgező hatása). 

Az etanol mint üzemanyag (bioetanol).  

Glicerin biológiai és kozmetikai jelentősé-

ge, nitroglicerin mint robbanóanyag (No-

bel) és gyógyszer. 

Etilén-glikol mint fagyálló folyadék, mér-

gező hatása, borhamisítás. 

tartás kialakítása. 

 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonságai. A fenol 

sav-bázis tulajdonságai, reakciója nátrium-

hidroxiddal [nátrium-fenolát reakciója 

szénsavval, szódabikarbónával, fenol reak-

ciója brómmal vagy klórral]. 

Fenolok fertőtlenítő, mérgező hatása, fenol 

mint vízszennyező anyag, fenoltartalmú 

ivóvíz klórozásának problémái. Fenolok 

felhasználása. 

Fenolok szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, egyszerű [és vegyes] 

éterek előállítása. A dietil-éter tulajdonsá-

gai, felhasználása. 

Éterek szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Egy alkohol és vele 

izomer éter tulajdonsá-

gainak összehasonlítá-

sa. 

 

Az oxovegyületek 

Az oxovegyületek elnevezése, szerkezete, 

tulajdonságai. 

Az oxovegyületek oxidálhatósága [formal-

dehid addíciós reakciói, paraformaldehid 

keletkezése], bakelit előállítása, 

polikondenzáció, hőre keményedő mű-

anyag. 

Az oxovegyületek előállítása, felhasználása, 

jelentősége. A formaldehid felhasználása, 

formalin, mérgező hatása, előfordulása do-

hányfüstben. Akrolein keletkezése sütéskor. 

Aceton (és megjelenése a vérben cukorbe-

tegség esetén). 

Az oxovegyületek 

szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkal-

mazása. 

 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása értékűség és 

Karbonsavak szerkeze-

te és tulajdonságai kö-



 

 

a szénváz alapján, elnevezésük, fontosabb 

savak és savmaradékok tudományos és 

köznapi neve. 

Szerkezetük, tulajdonságaik, reakció vízzel, 

fémekkel, fém-hidroxidokkal, -oxidokkal, -

karbonátokkal, -hidrogén-karbonátokkal. 

Karbonsavsók vizes oldatának kémhatása és 

reakciója erős savakkal. 

A hangyasav oxidálhatósága: ezüsttükör-

próba [és reakció brómos vízzel]. 

Az olajsav reakciója brómos vízzel, telíthe-

tősége hidrogénnel. 

A karbonsavak előállítása, felhasználása, 

előfordulása, jelentősége (biológiai, vegyi-

pari, háztartási, élelmiszer-ipari jelentőség, 

E-számaik, tartósítószerek és élelmiszer-

biztonság) a következő vegyületeken ke-

resztül bemutatva: 

hangyasav, ecetsav, [vajsav, valeriánsav,] 

palmitinsav, sztearinsav, olajsav, benzoesav 

(és nátrium-benzoát), oxálsav, tereftálsav 

[és ftálsav], [borostyánkősav, adipinsav], 

tejsav (és politejsav), borkősav, [almasav] 

szalicilsav, citromsav, [piroszőlősav, akril-

sav, metakrilsav (és polimerjeik), pillanat-

ragasztó], C-vitamin (Szent-Györgyi Al-

bert). 

zötti kapcsolatok meg-

értése, alkalmazása. 

Egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

Az észterek 

A karbonsavak és a szervetlen savak észte-

rei. Elnevezés egyszerűbb karbonsav észte-

rek példáján. Szerkezetük, tulajdonságaik. 

Észterképződés alkoholokból és karbonsa-

vakból, kondenzáció és hidrolízis, egyen-

súly eltolásának lehetőségei, lúgos hidrolí-

zis. 

Jelentősebb észtercsoportok bemutatása: 

Gyümölcsészterek (pl. oldószerek, 

acetonmentes körömlakklemosó, természe-

tes és mesterséges íz- és illatanyagok, 

izopentil-acetát a méhek feromonja).  

Oxigéntartalmú összetett lipidek: viaszok, 

zsírok és olajok (összehasonlításuk, emész-

tésük, zsírok keletkezése a szervezetben, 

szerepük a táplálkozásban), foszfatidok. 

Polimerizálható észterek és polimerjeik 

(poli-(metil-metakrilát), [poli-(vinil-acetát) 

és poli-(vinil-alkohol)]), poliészterek (poli-

észter műszálak, PET-palackok környezet-

védelmi problémái). 

Az észterek szerkezete 

és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Izomer szerkezetű ész-

ter és sav tulajdonsága-

inak összehasonlítása. 

Egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

 



 

 

Gyógyszerek (aszpirin és kalmopyrin). 

Szervetlen savak észterei (nitroglicerin, 

zsíralkohol-hidrogén-szulfátok [szerves 

foszfátészterek]). 

Margarinok összetétele, előállítása, olajke-

ményítés. 

Biodízel (előállítása, felhasználása, problé-

mák). 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek 

A felületaktív anyagok oldhatósági tulaj-

donságai, szerkezete, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, vizes 

oldat pH-ja, felületaktív anyagok előállítá-

sának lehetőségei (előzőekben már ismert 

reakciók segítségével). 

Zsírok lúgos hidrolízise, szappanfőzés. 

Felületaktív anyagok szerepe a kozmetiku-

mokban és az élelmiszeriparban, biológiai 

jelentőségük (pl. kozmetikai és élelmiszer-

ipari emulgeáló szerek, biológiai membrá-

nok, epesavak). 

Tisztítószerek adalékanyagai (vázlatosan): 

kémiai és optikai fehérítők, enzimek, fertőt-

lenítőszerek, vízlágyítók, illatanyagok, hid-

ratáló anyagok. 

Környezetvédelmi problémák (biológiai 

lebomlás, habzás, adalékanyagok okozta 

eutrofizáció). 

A felületaktív anyagok, 

tisztítószerek szerkeze-

te és tulajdonságai kö-

zötti kapcsolatok meg-

értése, alkalmazása, 

környezettudatos ma-

gatartás kialakítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, éter-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, 

keton, karbonsav, észter, lipid, zsír és olaj, foszfatid, felületaktív anyag, 

hidrolízis, kondenzáció, észterképződés, polikondenzáció, hőre keménye-

dő műanyag, poliészter. 

 

Tematikai egység Szénhidrátok 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Oxigéntartalmú funkciós csoportok, vegyületcsoportok, hidrolízis, 

kondenzáció, konstitúciós izoméria [optikai izoméria]. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrátok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megérté-

se. Az előfordulásuk, a felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és a 

táplálkozásban betöltött szerepük megismerése, a kémiai szerkezet és a 

biológiai funkciók kapcsolatának megértése. A szénhidrátok táplálko-

zásban való szerepének megismerése, egészséges táplálkozási szokások 

kialakítása. Következetés az élelmiszerek összetételével kapcsolatos 

információkból azok élettani hatására. A cellulóz mint szálalapanyag 

jelentőségének ismerete, a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüg-

gések megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szénhidrátok A szénhidrátok csoportosítása Biológia-egészségtan: 



 

 

A szénhidrátok biológiai jelentő-

sége, előfordulása a környeze-

tünkben (gyümölcsök, kristály-

cukor, papír, liszt stb.) összeg-

képlete, csoportosítása: mono-, 

di- és poliszacharidok. Szerkezet, 

íz és oldhatóság kapcsolata. 

több szempont alapján.  

 

a szénhidrátok emész-

tése, sejtanyagcsere, 

biológiai oxidáció és 

fotoszintézis, a cellulóz 

szerkezete és tulajdon-

ságai, növényi sejtfal, 

növényi rostok, a kitin 

mint a gombák sejtfal-

anyaga, ízeltlábúak 

vázanyaga, a glikogén 

és a keményítő szerke-

zete, tulajdonságai, 

jelentősége, keményítő 

kimutatása, ízérzéke-

lés, vércukorszint. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a papír. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós 

csoportjai, szerkezetük, tulajdon-

ságaik. Csoportosításuk az 

oxocsoport és a szénatomszám 

alapján. 

A triózok konstitúciója és bioló-

giai jelentősége, [D- és L-

glicerinaldehid, relatív konfigu-

ráció és jelölése (Emil Fischer), a 

konfiguráció biológiai jelentősé-

ge.] 

A pentózok (ribóz és dezoxi-

ribóz) nyílt láncú és gyűrűs kons-

titúciója, [konfigurációja], bioló-

giai jelentősége (nukleotidok, 

DNS, RNS). 

A hexózok (szőlőcukor és gyü-

mölcscukor) nyílt láncú és gyűrűs 

konstitúciója [α- és β-D-glükóz, 

α- és β-D-fruktóz konfigurációja, 

konformációja]. A hexózok bio-

lógiai jelentősége (di- és 

poliszacharidok felépítése, foto-

szintézis, előfordulása élelmisze-

rekben, biológiai oxidáció és er-

jedés és ezek energiamérlege, 

vércukorszint). 

[Cukrok foszfátésztereinek sze-

repe a sejtanyagcserében (vázla-

tosan, néhány példa).] 

Egyszerű szénhidrátok szerkezete 

és tulajdonságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkalmazása, [az 

optikai izomériájuk jelentőségé-

nek megértése]. 

 

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése 

kondenzációval, hidrolízisük (pl. 

emésztés során). 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok és ennek szerkezeti 

oka. 

A maltóz, a cellobióz, a szacha-

róz és a tejcukor szerkezete (fel-

építő monoszacharidok, összeg-

képlete [konstitúciója, konfigurá-

A diszacharidok szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása, [az opti-

kai izomériájuk jelentőségének 

megértése]. 

 



 

 

ciója, konformációja]) és biológi-

ai jelentősége. 

A poliszacharidok 

A keményítő (amilóz és 

amilopektin), a cellulóz, a gliko-

gén [és a kitin] szerkezete, tulaj-

donságai, előfordulása a termé-

szetben. A keményítő jódpróbája 

és annak értelmezése. 

Jelentőségük: keményítő és gli-

kogén: tartalék tápanyagok, élel-

miszerekben való előfordulásuk 

és szerepük, emésztésük. Cellu-

lóz: növényi sejtfal, lenvászon, 

pamut, viszkóz műszál (termé-

szetes alapú műanyag), 

nitrocellulóz, papír, papírgyártás 

és környezetvédelmi problémái, 

növényi rostok szerepe a táplál-

kozásban. Kitin: gombák sejtfala, 

rovarok külső váza. 

A papír és a papírgyártás. 

Poliszacharid alapú ragasztók (pl. 

csiriz, stiftek, tapétaragasztók). 

A poliszacharidok szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mono-, di- és poliszacharid, pentóz, hexóz. 

 

Tematikai egység Aminosavak és fehérjék 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Amino- és karboxilcsoport, karbonsav és amin, sav-bázis reakciók, 

amidcsoport, biuret-reakció, katalízis, aktiválási energia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aminosavak, a peptidek, a fehérjék szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti kapcsolatok megértése. Az előfordulásuk és a biológiai jelentősé-

gük ismerete. Az enzimek szerkezete, tulajdonságai és az enzimatikus 

folyamatok elemzése. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak 

megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminosavak 

Az aminosavak elnevezése, szer-

kezete. Funkciós csoportok, iker-

ionos szerkezet és következmé-

nyei. Tulajdonságaik bemutatása 

(a glicin példáján keresztül). Az 

aminosavak amfotériája, 

sóképzése (nátrium-hidroxiddal 

és sósavval). 

Az aminosavak jelentősége (váz-

Az aminosavak szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehér-

jék szerkezete és tulaj-

donságai, peptidkötés, 

enzimek működése, 

hemoglobin 



 

 

latosan): pH-stabilizálás, ingerü-

let-átvitel (γ-amino-vajsav), fe-

hérjeépítés. 

A fehérjeépítő aminosavak 

Az α-aminosavak szerkezete [és 

optikai izomériája], csoportosítá-

sa az oldallánc alapján: apoláris 

(glicin, alanin), poláris semleges 

(szerin), savas (glutaminsav), 

bázikus (lizin), kéntartalmú (cisz-

tein) és aromás (tirozin) amino-

savak. 

Az α-aminosavak jelentősége: 

fehérjék építőegységei, egyéb 

jelentőségük pl. ingerületátvitel 

(glutaminsav), gyógyszerek 

(acetil-cisztein), ízfokozók (nátri-

um-glutamát), hormonok 

(tiroxin). 

A fehérjeépítő aminosavak álta-

lános képletének, az általános 

képlet és a konkrét molekulák 

kapcsolatának megértése [az op-

tikai izomériáról tanultak alkal-

mazása az aminosavakra]. 

Fehérjeépítő aminosavak csopor-

tosítása több szempont alapján 

(megadott képletek felhasználá-

sával). 

 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és 

szerkezete (Emil Fischer). Di-, 

tri- és polipeptidek, fehérjék. A 

fehérjék szerkezeti szintjei (San-

ger, Pauling) és a szerkezetet 

stabilizáló kötések. 

Az egyszerű és az összetett fehér-

jék. Fehérjék hidrolízise, emész-

tés. 

A fehérjék stabilitása. 

Denaturáció, koaguláció. Kimuta-

tási reakciók (biuret- és 

xantoprotein-reakció jelenség 

szinten). 

A polipeptidek biológiai jelentő-

sége: enzimek [az enzimkatalízis 

részecskeszintű magyarázata, 

enzimek szerepe a biokémiai fo-

lyamatokban], szerkezeti fehérjék 

(keratin, gyapjú), izommozgás 

(aktin és miozin), szállítófehérjék 

(hemoglobin), immunglobulinok, 

fehérjék a sejthártyában, 

peptidhormonok (inzulin), tarta-

lék tápanyagok (tojásfehérje). Az 

aszpartam. 

Peptidek szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

Képlettel is megadott aminosa-

vakból álló peptid szerkezetének 

leírása. 

A fehérjék szerkezetét bemutató 

ábrák, modellek, képek vagy 

animációk értelmezése, elemzése, 

és/vagy készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aminosav, α-aminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, enzim, szerke-

zeti szint. 

 



 

 

Tematikai egység Nukleotidok és nukleinsavak 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Purin- és pirimidinváz, ribóz, dezoxiribóz, foszforsav, hidrolízis, fehér-

jék szerkezete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nukleotidok és a nukleinsavak szerkezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolat ismerete, megértése. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció 

közötti kapcsolat megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A nukleotidok 

A nukleotid név magyarázata, a 

nukleotidok csoportosítása 

(mono-, di-és polinukleotidok), a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az ATP sematikus szerkezete, 

építőegységei, biológiai jelentő-

sége. 

A nukleotidok szerkezete és tu-

lajdonságai, valamint biológiai 

funkcióik közötti kapcsolat meg-

értése. 

ATP szerkezetének elemzése 

és/vagy lerajzolása (az alapegy-

ségek képleteinek ismeretében). 

 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koen-

zimek, nukleotidok, 

ATP és szerepe, örök-

lődés molekuláris alap-

jai, mutáció, fehérje-

szintézis. 

A nukleinsavak 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, elő-

fordulása és funkciója a sejtek-

ben. A cukor-foszfát lánc szerke-

zete, pentózok és bázisok az 

RNS-ben és a DNS-ben, bázispá-

rok, Watson–Crick-modell. 

A DNS, az RNS és fehérjék sze-

repe a tulajdonságok kialakításá-

ban, DNS és RNS kémiai szerke-

zetének kapcsolata a biológiai 

funkcióval (vázlatosan). 

A nukleinsavak szerkezete és 

tulajdonságai, valamint biológiai 

funkcióik közötti kapcsolatok 

megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–Crick-modell. 

 

Tematikai egység Szerves kémiai számítások 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a képlet mennyiségi jelentése, kémiai 

reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro törvénye, gáztörvé-

nyek, egyensúlyi állandó, oldatok összetétele, koncentrációja, hő, 

képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szerves kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása számítási fe-

ladatokban. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Mértékegységek 

szakszerű és következetes használata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szerves vegyületek képletének 

meghatározása 

Tömegszázalékos összetel, álta-

lános képlet, moláris tömeg, ége-

téskor keletkező gázkeverék ösz-

szetételének vagy ismert kémiai 

átalakulás során keletkező anya-

Biológia-egészségtan: 

felépítő és lebontó 

folyamatok energeti-

kája. 

 



 

 

gok mennyiségének ismeretében 

ismeretlen összegképlet meghatá-

rozása, lehetséges izomerek meg-

adása, választás az izomerek kö-

zül tulajdonságok alapján. 

Fizika: fizikai mennyi-

ségek, mértékegysé-

gek, átváltás, gáztör-

vények, hőtani alapfo-

galmak.  

 

Matematika: egyenlet 

írása szöveges adatok-

ból, egyenletrendezés. 

Gázkeverékekkel kapcsolatos 

számítások 

Gázkeverékek tömeg- és 

térfogatszázalékos összetételével, 

átlagos moláris tömegével [és 

relatív sűrűségével] kapcsolatos 

feladatok. 

Oldatokkal kapcsolatos számítá-

sok 

Szerves vegyületeket tartalmazó 

oldatokkal kapcsolatos feladatok 

oldhatósággal, oldatkészítéssel, 

százalékokkal (tömeg, térfogat, 

anyagmennyiség) és koncentráci-

ókkal (anyagmennyiség és tö-

meg). Oldatokkal kapcsolatos 

ismeretek alkalmazása más típusú 

(pl. sztöchimetriai) feladatokban. 

Reakcióegyenlettel kapcsolatos 

feladatok 

Reakcióegyenlet mennyiségi je-

lentésének felhasználásával meg-

oldható szerves kémiai feladatok. 

Termokémiai feladatok Számítások képződéshő, reakció-

hő és Hess-tétel alapján. [Kötési 

energia felhasználása termokémi-

ai számításokban.] 

[Kémiai egyensúly] [Egyensúlyi állandó, egyensúlyi 

összetétel, átalakulási százalék 

számítása szerves anyagokat is 

tartalmazó egyensúlyi folyamatok 

alapján.] 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldat koncentráció, egyenlet mennyiségi 

jelentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 

 

A 

fej-

leszté

s várt 

ered

mény

ei a 

négy 

évfo-

lyamo

s cik-

lus 

végén 

A tanuló ismerje az anyag szerkezetének és tulajdonságainak leírásához használt 

alapvető modelleket, fogalmakat és törvényszerűségeket (a korábban megismerteken 

túl: izotóp, az elektronburok szerkezetét megszabó törvények és ezek kapcsolata a 

periódusos rendszerrel, elsőrendű kémiai kötéssel és/vagy másodlagos kölcsönhatás-

okkal felépülő halmazok modelljei és az anyagi rendszerek fontosabb típusai, reak-

ciósebesség, reakcióhő, kémiai egyensúly, reakciótípusok, pH, sav és bázis Brønsted 

szerint, oxidálószer és redukálószer). 

Ismerje a legfontosabb szerves vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, 

előállítását, jelentőségét (a mindennapokban, a vegyipari folyamatokban és az élő 

szervezetek működésében). 

Ismerje a kémikusok által az anyag szerkezetének és tulajdonságainak megismerése 

során alkalmazott egyszerűbb módszereket és a gazdasági szempontból legfontosabb 

szerves vegyipari technológiai folyamatokat, valamint ezeknek az emberi tevékeny-

ségeknek a természetre gyakorolt hatásait is. 

Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 



 

 

Értse a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggéseket, az alkalmazott modellek 

és a valóság kapcsolatát. 

Értse a kémiai elemek tulajdonságainak periodikus változását. 

Értse az anyagi világ kémiai szerveződési szintjeit, valamint a fizikai és biológiai 

szereveződési szintek kapcsolatát a kémiai szerveződési szintekkel.  

Értse a szerves vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságot meghatározó 

szerepét. A tanult, biológiai szempontból fontos vegyületek esetében értse a kémiai 

szerkezet és a biológiai funkció közötti összefüggéseket. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsön-

hatásaik alapján. 

Tudja alkalmazni a megismert törvényszerűségeket összetettebb problémák és számí-

tási feladatok megoldása során, számára ismeretlen reakciók egyenleteinek leírásá-

ban, újonnan megismert modellek elemzésében.  

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhaszná-

lásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt 

készíteni, és azt érthető formában közönség előtt is bemutatni. 

Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon 

tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek eredményei 

alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket. 

A fenntarthatóság érdekében vállaljon aktív szerepet környezete védelmében. 

 

Tematikai egység 
Az érettségi követelmények által előírt kísérletek gya-

korlása 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Az érettségi követelmények által előírt kísérletek elvégzéséhez és ma-

gyarázatához szükséges ismeretek, készségek és képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és 

képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai kísér-

letek és vizsgálatok megtervezésekor, végrehajtásakor és magyarázata-

kor, A szabályszerű és balesetmentes kísérletezés, a pontos megfigye-

lés, valamint a tapasztalatok szakszerű lejegyzésének gyakorlása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia érettségi követelményei-

nek megfelelő ismeretek 

A kémia tantárgy érettségi köve-

telményekben szereplő tananya-

ga. 

A kémia tantárgyban tanultak 

ismétlése, rendszerezése és al-

kalmazása a kémia érettségi szó-

beli vizsgájának követelményei 

szerint. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kísérletekhez kapcsolódó összes fontos fogalom. 

 



 

 

Emelt óraszámú képzés 

11 – 12. évfolyam 

A kerettanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor 

minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos 

alapműveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a 

belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet 

szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által 

okozott károk minimalizálására; 

 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből adódó 

környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek képesek.  

Annak érdekében, hogy a jövőben is legyen elegendő, magasan kvalifikált elméleti és jól 

képzett gyakorlati szakember, az emelt szintű órákon az alábbi elveket kell követni: 

 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a 

tanórákon lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni; 

 a kémiaórákon játsszon központi szerepet az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti 

összefüggések felismerése és alkalmazása; 

 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és alapszinten alkalmazni kell a 

természettudományos vizsgálati módszereket. 

A tanulási folyamat során a tanulóknak 

 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket; 

 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen 

tapasztalatokat; 

 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és 

módszereit; 

 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti 

megjelenítése; 

 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni; 

 képeseknek kell lenniük egyszerűbb esetekben önálló modellalkotásra; 

 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a 

hétköznapokban is találkozhatnak; 

 célszerű a kísérletezés során a felhasznált anyagokat „háztartási-konyhai” csomagolásban 

bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási 

és környezetvédelemi ismereteket kell közvetíteni; 

 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású 

jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak tanulmányozására 

irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük. 

Érdemes az egyes tanórákhoz egy vagy több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek) köré 

csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk 

feldolgozása mindig a tananyag által megengedett szinten történjék az alábbi módon: 

 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan; 

 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában; 



 

 

 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése. 

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus 

sorrendbe szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes 

általános műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémiatananyag történeti 

vonatkozásaira, és a más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. A táblázatokban 

feltüntetett kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében 

egyeztetésre van szükség. 

A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia 

fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális 

kompetenciájának, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és 

idegen nyelvi kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és 

állampolgári kompetenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével 

hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti 

öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul 

ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A 

csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus 

döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is 

alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki 

egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a környezetük 

egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek 

és a káros függőségek megelőzésével, a családtervezéssel, és a gyermekvállalással 

kapcsolatban. A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a 

médiatudatosságuk. Elvárható a felelősségvállalás másokért, amennyiben a tanulóknak 

szerepet kell vállalniuk a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi 

szerepének, gazdasági vonatkozásainak megismertetésében, a kemofóbia és az áltudományos 

nézetek elleni harcban, továbbá a csalók leleplezésében. A közoktatási kémiatanulmányok 

végére életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra 

törekvésnek. 

Az emelt szintű kémia-kerettanterv 11–12. évfolyamán az anyag tulajdonságainak és a 

kémiai reakcióknak anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása a tanulók részéről megfelelő 

szintű absztrakciós készséget, elvont fogalmakat is tartalmazó tudásszerkezet kiépülését és 

olyan logikai műveletek elvégzésének képességét feltételezi, amelyek készségszintű 

elsajátításához kitartó gyakorlásra is szükség van.  

A jelen kerettantervről általában is elmondható, hogy a szakirányú továbbtanuláshoz 

szükséges biztos alapok kiépítését szolgálja az emelt szintű nagyobb óraszámán belül 

tanítandó, mélyebb és egyben elvontabb ismereteket nyújtó, szintetizáló és alkotó jellegű 

tudás kialakítására is alkalmas tananyag. Az emelt szintű kémia érettségi követelményeinek 

megfelelő mélységben tárgyalja a 9. évfolyamon megszerzett anyagszerkezeti ismeretekre 

építve a 10. évfolyamon a rendszerezett szerves kémiai tudást, valamint az ezekhez 

kapcsolható számítási feladatok típusait.  

A 11. évfolyam tananyaga az elektronhéjak kiépülésének főbb szabályait ismertetve a 

periódusos rendszer felépítését elektronszerkezeti alapon mutatja be. Ebből vezeti le az egyes 

atomok számára kémiai kötések kialakulása révén adódó lehetőségeket az alacsonyabb 

energiaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így kialakuló 

halmazok tulajdonságait, a halmazállapotok jellemzőit, majd pedig a kémiailag tiszta 

anyagokból létrejövő keverékeket és összetételük megadásának módjait. 

A kémiai reakciók tárgyalását a hagyományos, logikus rendben, de sok érdekes kísérlet és 

vizsgálat, valamint egyéb tevékenység elvégeztetésével javasolja megoldani a jelen kerettan-

terv. A kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciókat kísérő energiaváltozások, 



 

 

időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok vizsgálatát követi a szokásos módon való cso-

portosításuk. A sav-bázis reakciók értelmezése protonátmenet alapján (Brønsted szerint) tör-

ténik, és hangsúlyos szerepet kap a gyenge savak, illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló 

egyensúlyok vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján történő tárgyalása lehe-

tővé teszi az oxidációs számok változásából kiinduló egyenletrendezést. 

A szerves kémia tárgyalása a 12. évfolyamon is a szokásos szigorú logikai felépítést 

követi, de sok érdekességet, gyakorlati és biológiai vonatkozást tartalmaz. A bevezető fejezet 

a szerves vegyületek szerkezeti alapon való rendszerezése mellett tudománytörténeti 

áttekintést is ad. Ezt követi a telített és telítetlen szénhidrogének, majd a heteroatomokat is 

tartalmazó szerves vegyületek tárgyalása. Ennek során a természetes szénvegyületek nem 

különülnek el élesen a csak a vegyipar által előállított termékektől, hanem mindig ott kerülnek 

szóba, ahová szerkezetük alapján tartoznak. Mindez (az adott tárgykörhöz tartozó számítási és 

elemző feladatokkal kombinálva) segíti az anyagi világ egységét tényként kezelő 

szemléletmód kialakulását. A szerves vegyületek nagy számát okozó szerkezeti izomériák 

szemléltetése igen változatos módon, sokféle valós és virtuális modell segítségével történik. 

 

11. évfolyam 

heti 2 óra 

összesen 72 óra 

 

Tematikai egység Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 

vegyértékelektron, oktett szerkezet, anyagmennyiség, moláris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok létének igazolása, az atomok belső struktúráját leíró model-

lek alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömeg-

szám, az izotópok megkülönböztetése, felhasználási területeik megis-

merése. A relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata 

számítási feladatokban. Az elektronburok héjas szerkezete, a nemesgáz-

elektronszerkezet értelmezése. A periódusos rendszer atomszerkezeti 

alapjainak megértése. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai 

periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való 

összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázata-

kor. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Tudománytörténet 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések, a változásukat elő-

idéző kísérleti tények és a belőlük 

levont következtetések (Démok-

ritosz, Arisztotelész, Dalton, 

Thomson, Rutherford, Bohr, 

Chadwick, Schrödinger, Heisen-

berg). Az elemek jelölésének 

Az anyag részecsketermészetével 

kapcsolatos előzetes ismeretek 

áttekintése, összegzése, kibővíté-

se, a részecskeszemlélet megerő-

sítése. 

Az anyag részecsketermészetének 

bizonyítása pl. az abszolút alko-

hol és víz elegyítésekor bekövet-

kező térfogatcsökkenéssel; ennek 

Fizika: Thomson, Rut-

herford, Bohr, a Bohr-

modell és a Ruther-

ford-modell összeha-

sonlítása, az atom 

szerkezete, színképek. 



 

 

változása (Berzelius). modellezése egy nagyobb és egy 

kisebb szemcséjű anyag (pl. bab 

és mák) keverésével.  

Az atomot felépítő elemi részecs-

kék 

A proton, neutron és elektron 

abszolút és relatív tömege, tölté-

se. Az atommag és az elektronbu-

rok méretviszonyai. Kölcsönha-

tások az atomban, elektrosztati-

kus erő [és magerő]
3
. 

A protonok, neutronok és elekt-

ronok számának megállapítása a 

semleges atomban. [ 

Fizika: tömeg, sűrűség, 

elektromos töltés, Cou-

lomb-törvény, erő. 

Atommag és radioaktivitás 

Rendszám, tömegszám, izotópok 

és jelölésük. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár), az 

izotópok előfordulása és alkal-

mazási területei (C-14 módszer, 

K-Ar módszer, Hevesy György, 

Szilárd Leó, Teller Ede). Az 

anyagmennyiség és mértékegy-

sége, a mól mint az SI mérték-

egységrendszer része. 

[A relatív atomtömeg kiszáítása 

az izotópok gyakoriságának is-

meretében.] A moláris tömegek 

kapcsolata a relatív atomtöme-

gekkel, megadásuk, illetve ki-

számításuk elemek és vegyületek 

esetében. 

1 mol anyag bemutatása különfé-

le elemekből és vegyületekből, a 

bennük lévő részecskék számá-

nak érzékeltetése hasonlatokkal. 

Biológia-egészségtan: 

izotópos kormeghatá-

rozás, a radioaktivitás 

hatása az élő szerveze-

tekre. 

 

Fizika: sugárvédelem, 

atomenergia, radioak-

tivitás, magreakciók, 

alfa-, béta-, gamma-

sugárzás, neutron, fe-

lezési idő 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: eltérő 

tudósítások a ugyanar-

ról az eseményről. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: II. világháború; 

az ötvenes-nyolcvanas 

évek nemzetközi poli-

tikája, a tudósok fele-

lőssége. 

Az elektronburok 

Az elektron részecske- és hullám-

természete. A pályaenergiát befo-

lyásoló tényezők, elektronhéj, 

alhéj. Alapállapot és gerjesztett 

állapot. Az elektronok elektron-

felhőben való elhelyezkedését 

meghatározó törvények és az 

elektronszerkezet megjelenítési 

módjai. A párosítatlan elektronok 

jelentősége a reakciókészség 

Az egyes atomok elektronszerke-

zetének felírása, különböző meg-

jelenítési módok (pl. cellás ábrá-

zolás) használatával. 

 

Fizika: energia, ener-

giaminimum, elektron-

héj, Pauli-elv, állóhul-

lám. 

                                                
. 



 

 

szempontjából (szabad gyökök 

[és hatásuk az élő szervezet mo-

lekuláira]).  

A periódusos rendszer 

A periódusos rendszer története 

(Mengyelejev) és az elemek 

periodikusan változó tulajdonsá-

gainak elektronszerkezeti okai 

(vegyértékelektronok száma – 

csoport, elektronhéj – periódus, 

alhéj – mező). A nemesgáz-

elektronszerkezet, a telített héj és 

alhéj energetikai stabilitása, az 

oktettszabály. Elektronegativitás, 

[ionizációs energia, elektronaffi-

nitás]. Az atomok és ionok mére-

tének változása a csoportokban és 

a periódusokban. 

Az elemek rendszáma, elektron-

szerkezete, és reakciókészsége 

közötti összefüggések megértése 

és alkalmazása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, 

elektromos vonzás, 

taszítás, ionizációs 

energia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elemi részecske, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív 

atomtömeg, moláris tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia, főhéj, 

alhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgáz-

elektronszerkezet, elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, fémek és 

nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a hasonlóban oldó-

dik jól” elv, a hidroxidion, karbonátion, hidrogén-karbonát-ion, 

nitrátion, foszfátion, szulfátion által képzett vegyületek képletei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak magya-

rázata az ezeket felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai alap-

ján. A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében. A 

molekulák és összetett ionok kialakulásának és a térszerkezetüket alakí-

tó tényezők hatásának megértése. A molekulák polaritását meghatározó 

tényezők szerepének, valamint a molekulapolaritás és a másodlagos 

kötések erőssége közötti összefüggések megértése. Az atomok közötti 

kötések típusának, erősségének és számának becslése egyszerűbb, egy-

értelmű példákon a periódusos rendszer használatával. A 

kristályrácstípusok jellemzőinek magyarázata a rácsot felépítő részecs-

kék tulajdonságai és a közöttük lévő kölcsönhatások ismeretében. Is-

mert szilárd anyagok csoportosítása kristályrácstípusuk szerint, fizikai 

és kémiai tulajdonságaik magyarázata a rács pontjaiban lévő részecskék 

közötti kölcsönhatások erőssége alapján. A kémiai szerkezet és a bioló-

giai funkció összefüggésének felvázolása a hidrogénkötések példáján. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulásának 

oka, az elektronegativitás szere-

A szerkezet és a tulajdonságok 

összefüggései közül annak meg-

értése, hogy a halmazok mak-

Magyar nyelv és iro-

dalom: Karinthy Fri-

gyes. 



 

 

pe. Molekulák és nem molekulá-

ris struktúrák kialakulása. Az 

anyagi halmazok mint sok ré-

szecskéből erős elsőrendű kémiai 

kötésekkel, illetve gyengébb má-

sodrendű kölcsönhatásokkal ki-

alakuló rendszerek. 

roszkopikus tulajdonságait (pl. 

elektromos és hővezetés, olvadás-

, ill. forráspont, oldhatóság, ke-

ménység, megmunkálhatóság) a 

halmazokat felépítő részecskék 

sajátságai és a közöttük lévő köl-

csönhatások jellege határozza 

meg. 

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű kationok és anionok 

kialakulása és töltésének függése 

az atom elektronszerkezetétől. Az 

ionos kötés mint elektrosztatikus 

kölcsönhatás; létrejöttének felté-

tele, következményei (magas ol-

vadáspont, nagy keménység, 

vízoldékonyság, elektromos veze-

tés olvadékban és vizes oldatban). 

Az ionvegyületek tapasztalati 

képlete szerkesztésének készség-

szintű begyakorlása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

ionvegyületek. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek. 

Fémes kötés és fémrács 

A fémes kötés kialakulása és jel-

lemzői. A fémek ellenállásának 

változása a hőmérséklet emelke-

désével. [A fémek hővezetésének, 

színének és jellegzetes fényének 

anyagszerkezeti magyarázata.] A 

fémes kötés elemenként változó 

erőssége; ennek hatása a fémek 

fizikai tulajdonságaira (pl. olva-

dáspontjára, keménységére). 

A fémek kis elektronegativitása, 

az elmozdulásra képes (delokali-

zált) elektronfelhő és az elektron-

vezetés, illetve megmunkálható-

ság közötti összefüggések megér-

tése, alkalmazása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

könnyű- és nehézfé-

mek. 

 

Fizika: hővezetés, a 

mozgási energia és a 

hőmérséklet kapcsola-

ta, olvadáspont, for-

ráspont, elektrosztati-

kai alapjelenségek, 

áramvezetés, fényel-

nyelés, fénykisugár-

zás, elektromos ellen-

állás és mértékegysé-

ge, párhuzamos és 

soros kapcsolás, elekt-

romos áram és mér-

tékegysége, feszültség 

és mértékegysége, 

színképek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Az egyszeres és többszörös kova-

lens kötés kialakulásának feltét-

elei. Kötéspolaritás. Kötési ener-

gia. Kötéstávolság. [Átmenet a 

kovalens és az ionos kötés között, 

polarizáció.] Atomrácsos anya-

gok makroszkópikus tulajdonsá-

gai (az erős kovalens kötés mint 

A kötés polaritásának megállapí-

tása az elektronegativitás-

különbség alapján. A kötések 

erősségének összehasonlítása az 

elektronpárok száma, illetve a 

vegyértékelektronok atommagtól 

való távolsága alapján. A kötési 

energia és a kötéstávolság közötti 

összefüggés használata.  

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika; matematika: 

vektorok. 



 

 

az atomrácsos anyagok különle-

gesen nagy keménységének, ma-

gas olvadáspontjának és oldhatat-

lanságának oka). 

Molekulák 

A molekulák képződése és alakja 

(lineáris, síkháromszög, tetraéder, 

piramis és V-alak). Kötésszög. 

Összegképlet és szerkezeti képlet. 

A molekulaalak mint az elektron-

párok egymást taszító hatásának, 

valamint a nemkötő elektronpá-

rok kötő elektronpárokénál na-

gyobb térigényének következmé-

nye. A molekulapolaritás mint a 

kötéspolaritás és a molekulaalak 

függvénye. 

A molekulák összegképletének 

kiszámítása a tömegszázalékos 

elemösszetételből. A molekulák 

szerkezeti képletének megszer-

kesztése az összegképlet alapján, 

a kötésszög becslése. A molekula 

polaritásának megállapítása. 

 

Fizika: töltések, pólu-

sok. 

Másodrendű kötések és molekula-

rács 

A másodrendű kölcsönhatások 

fajtái tiszta halmazokban (disz-

perziós, dipólus-dipólus és hidro-

génkötés) erőssége és kialakulá-

sának feltételei, jelentőségük. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv anyagszerkezeti magya-

rázata. A molekularácsos anya-

gok fizikai tulajdonságai. A mo-

lekulatömeg, a polaritás és a ré-

szecskék közötti kölcsönhatások 

kapcsolata, összefüggése az olva-

dásponttal és forrásponttal. 

Közel azonos moláris tömegű, de 

különböző másodrendű kötések-

kel jellemezhető molekularácsos 

anyagok olvadás- és forráspontjá-

nak összehasonlítása, a tendenci-

ák felismerése.  

 

Biológia-egészségtan: 

a másodrendű kötések 

szerepe a biológiailag 

fontos vegyületekben 

 

Fizika: energia és 

mértékegysége, forrás, 

forráspont, töltéselosz-

lás, tömegvonzás, di-

pólus. 

Összetett és komplex ionok 

Összetett, ill. komplex ionok kép-

ződése, töltése és térszerkezete, 

datív kötés [ligandum, koordiná-

ciós szám]. Példák a mindennapi 

élet fontos összetett ionjaira 

(oxónium, ammónium, hidroxid, 

karbonát, hidrogén-karbonát, nit-

rát, [nitrit,] foszfát, szulfát, acetát 

[szulfit, formiát]) és komplexeire: 

karbonil (CO-mérgezés), [kobalt 

(páratartalom-kimutatás), réz(II) 

víz és ammónia komplexe, ezüst 

ammónia komplexe]. 

Összetett és komplex ionokat 

tartalmazó vegyületek képletének 

szerkesztése. 

 

Biológia-egészségtan: 

az élővilágban fontos 

komplexek. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, a 

színek összegezése, a 

látható spektrum ré-

szei, kiegészítő színek. 

Kristályrácsok 

A rácstípusok összefoglaló átte-

kintése: ionrács, fémrács, atom-

Az atomok között kialakuló köté-

sek típusának, erősségének és 

számának becslése egyszerűbb 

 



 

 

rács, molekularács. Az egyes 

rácstípusok jellemzőinek megje-

lenése az átmeneti rácsokban 

(grafitrács [az ionrács és a mole-

kularács közötti átmenetet jelentő 

rácsok]). A rácsenergia és nagy-

ságának szerepe a fizikai és ké-

miai folyamatok lejátszódása 

szempontjából. 

példákon a periódusos rendszer 

használatával. A molekulák, illet-

ve összetett ionok között kialaku-

ló kölcsönhatások típusának meg-

állapítása, erősségének becslése. 

Különféle rácstípusú anyagok 

fizikai tulajdonságainak összeha-

sonlító elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektronfelhő, fém-

rács, kovalens kötés, atomrács, molekula, kötési energia, kötéstávolság, 

kötésszög, molekulaalak (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-

alak), kötéspolaritás, molekulapolaritás, másodlagos kötés (diszperziós, 

dipólus-dipólus, hidrogénkötés), molekularács, összetett ion, datív kötés, 

komplex ion, rácsenergia. 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-

ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, 

kristálykiválás, oldáshő, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, hetero-

gén, illetve kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük 

felismerése az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. 

Anyagáramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis értelmezése. Old-

hatóság és megadási módjainak alkalmazása. Az oldatok töménységé-

nek jellemzése anyagmennyiség-koncentrációval, ezzel kapcsolatos 

számolási feladatok megoldása. Telített oldat, az oldódás és a kristályo-

sodás, illetve a halmazállapot-változások értelmezése megfordítható, 

egyensúlyra vezető folyamatokként. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az anyagi rendszerek és csopor-

tosításuk 

A rendszer fogalma; a rendszerek 

osztályozása (a komponensek és a 

fázisok száma), ennek bemutatása 

gyakorlati példákon keresztül. 

Anyag- és energiaátmenet. A ké-

miailag tiszta anyagok (elemek és 

vegyületek) mint egykomponensű 

homogén vagy heterogén rend-

szerek; a keverékek mint több-

komponensű homogén vagy hete-

rogén rendszerek, elegyek. 

A rendszer állapotát meghatározó 

fizikai mennyiségek (állapotjel-

zők: hőmérséklet, nyomás, térfo-

gat, anyagmennyiség) és köl-

csönhatások áttekintése. A rend-

szerekben lezajló változások 

rendszerezése. A korábban meg-

ismert példák besorolása a nyílt 

és zárt, illetve homogén és hete-

rogén rendszerek, valamint az 

exoterm és endoterm fizikai, il-

letve kémiai folyamatok kategóri-

áiba. 

 

Fizika: a különböző 

halmazállapotok tulaj-

donságai, a halmazál-

lapot-változásokat 

kísérő energiaváltozá-

sok, belső energia, 

állapotjelzők: nyomás, 

hőmérséklet, térfogat, 

hő és munka, belső-

energia-változás. 

Halmazállapotok és halmazálla- A gázok, a folyadékok és a szi- Magyar nyelv és iro-



 

 

pot-változások 

A gázok, a folyadékok és a szi-

lárd anyagok tulajdonságai a ré-

szecskék közötti kölcsönhatás 

erőssége és a részecskék mozgása 

szerint. A halmazállapot-

változások mint a részecskék kö-

zötti kölcsönhatások változása. A 

halmazállapot-változások mint a 

fázisok számának változásával 

járó fizikai folyamatok. Halmaz-

állapot-változások mint a kémiai 

reakciókat kísérő folyamatok. 

lárd anyagok tulajdonságainak 

értelmezése a részecskék közötti 

kölcsönhatás erőssége és a ré-

szecskék mozgása szerint. A 

halmazállapot-változások értel-

mezése a részecskék közötti köl-

csönhatások változása alapján.  

dalom: szólások: pl. 

„Eltűnik, mint a kám-

for”; Móra Ferenc: 

Kincskereső kisköd-

mön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz fogalma 

és az állapothatározók közötti 

összefüggések: Avogadro törvé-

nye, moláris térfogat, abszolút, ill. 

relatív sűrűség, egyszerű gáztör-

vények, egyesített gáztörvény 

(pV/T = állandó) [és a tökéletes 

(ideális) gázok állapotegyenlete 

(pV = nRT)]). A gázok relatív 

sűrűségének jelentősége gázfej-

lesztés esetén, illetve a mérgezé-

sek, robbanások elkerülése érde-

kében. A gázok diffúziója. A gáz-

elegyek mint homogén többkom-

ponensű rendszerek, összetételük 

megadása, átlagos moláris töme-

gük kiszámítási módja.  

A gázokra és gázelegyekre vo-

natkozó törvények, összefüggé-

sek használata számolási felada-

tokban. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-

dioxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Celsi-

us- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gáz-

modell. 

Folyadékok, oldatok 

A folyadékok felületi feszültsége 

és viszkozitása. A molekulatö-

meg, a polaritás és a másodrendű 

kötések kapcsolata, összefüggése 

a [felületi feszültséggel, viszkozi-

tással,] forrásponttal; a forráspont 

nyomásfüggése. Oldat, elegy. Az 

oldódás mechanizmusa és sebes-

ségének befolyásolása. Az oldha-

tóság fogalma, függése az anyagi 

minőségtől, hőmérséklettől és a 

gázok esetében a nyomástól. Az 

oldódás és kristálykiválás mint 

dinamikus egyensúlyra vezető 

fizikai folyamatok; telített, telítet-

len és túltelített oldat. Az oldódás 

energiaviszonyai, az oldáshő ösz-

A „hasonló a hasonlóban oldódik 

jól”-elv és az általános iskolában 

végzett elegyítési próbák ered-

ményeinek magyarázata a ré-

szecskék polaritásának ismereté-

ben.  

 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis, 

plazmolízis, egészség-

ügyi határérték, fizio-

lógiás konyhasóoldat, 

oldatkoncentrációk, 

vér, sejtnedv, ingerü-

letvezetés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség, viszkozitás, se-

besség, hő és mérték-

egysége, hőmérséklet 

és mértékegysége, a 

hőmérséklet mérése, 

hőleadás, hőfelvétel, 

energia, elektromos 

ellenállás, elektromos 



 

 

szefüggése a rácsenergiával és a 

szolvatációs (hidratációs) hővel. 

Az oldatok összetételének meg-

adása (tömeg-, térfogat- [és 

anyagmennyiség-] törtek, ill. -

százalékok, tömeg- és anyag-

mennyiség-koncentráció). Adott 

töménységű oldat készítése. [Ol-

datkészítés kristályvizes sókból.] 

Oldatok hígítása, töményítése, 

keverése. Ozmózis. 

vezetés. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

A kristályos és amorf szilárd 

anyagok; a részecskék rendezett-

sége. Atomrács, molekularács, 

ionrács, fémrács és átmeneti rá-

csok előfordulásai és gyakorlati 

jelentősége. [Rácsállandó, koor-

dinációs szám, elemi cella.] 

A kristályos és amorf szilárd 

anyagok megkülönböztetése a 

részecskék rendezettsége alapján. 

 

Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-

lya, áramvezetés. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások: pl. 

„Addig üsd a vasat, 

amíg meleg.” 

 

Vizuális kultúra: ko-

vácsoltvas kapuk, ék-

szerek. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok mint a homogén és 

heterogén rendszerek határán 

elhelyezkedő, különleges tulaj-

donságokkal bíró és nagy gyakor-

lati jelentőségű rendszerek. A 

kolloid mérettartomány követ-

kezményei (nagy fajlagos felület 

és nagy határfelületi energia, ins-

tabilitás). A kolloid rendszerek 

fajtái (diszperz, asszociációs és 

makromolekulás kolloidok) gya-

korlati példákkal. A kolloidok 

közös jellemzői (Brown-mozgás, 

Tyndall-effektus) és vizsgálata 

[ultramikroszkóp, Zsigmondy 

Richárd]. Kolloidok stabilizálása 

és megszüntetése, környezeti vo-

natkozások (szmog, szmogriadó). 

Az adszorpció jelensége és jelen-

tősége (széntabletta, gázálarcok, 

szagtalanítás, [kromatográfia]). 

Kolloid rendszerek az élő szerve-

zetben és a nanotechnológiában. 

Különféle kolloid rendszerek 

(emulziók, habok, gélek, szap-

panoldat, fehérjeoldat stb.) létre-

hozása és vizsgálata tanórán és 

otthon konyhai, illetve fürdőszo-

bai műveletek során.  

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, adszorpció, 

fehérjék, gél és szol 

állapot. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, 

endoterm, állapotjelző, dinamikus egyensúly, ideális gáz, moláris térfogat, 



 

 

gáztörvény, relatív sűrűség, diffúzió, átlagos moláris tömeg, oldat, oldó-

szer, oldott anyag, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-százalék, anyag-

mennyiség-koncentráció, hígítás, keverés, ozmózis, kristályos és amorf 

anyag, adszorpció. 

 

Tematikai egység A kémiai reakciók általános jellemzése 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvé-

nye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, 

redoxireakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 

egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti össze-

függés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő 

értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezé-

se. A kémiai folyamatok sebességének értelmezése, a reakciósebességet 

befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata, az összefüggések alkalma-

zása, a katalizátorok hatása a kémiai reakciókra. A dinamikus egyen-

súly fogalmának általánosítása; kémiai egyensúly esetén az egyensúlyi 

állandó reakciósebességekkel, illetve az egyensúlyi koncentrációkkal 

való kapcsolatának megértése. Az egyensúlyt megváltoztató okok és 

következményeik elemzése, a Le Châtelier–Braun-elv alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók mint az erős 

elsőrendű kémiai kötések felsza-

kadásával, valamint új elsőrendű 

kémiai kötések kialakulásával 

járó folyamatok. A kémiai reak-

ciók létrejöttének feltétele, a 

hasznos (megfelelő energiájú és 

irányú) ütközés; az aktiválási 

energia és az aktivált komplex 

fogalma, az energiadiagram ér-

telmezése [Polányi Mihály]. A 

kémiai reakciókat megelőző és 

kísérő fizikai változások. A ké-

miai egyenlet típusai, szerepe, 

felírásának szabályai, a megma-

radási törvények, sztöchiometria. 

Az ionegyenletek felírásának 

előnyei. 

A keletkezett termékek, ill. a 

szükséges kiindulási anyagok tö-

megének kiszámítása a reakció-

egyenlet alapján (sztöchiometriai 

feladatok). Az atomhatékonyság 

növelése mint a zöld kémia egyik 

alapelve, ezzel kapcsolatos egy-

szerű számítások. 

 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: a hőmérséklet 

és a mozgási energia 

kapcsolata, rugalmas 

és rugalmatlan ütkö-

zés, impulzus (lendü-

let), ütközési energia, 

megmaradási törvé-

nyek (energia, tö-

meg). 

 

Matematika: száza-

lékszámítás. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

A képződéshő és a reakcióhő; a 

termokémiai egyenlet. Hess téte-

le. A kémiai reakciók hajtóereje 

az energiacsökkenés és a rende-

A reakcióhő (pl. égéshő) kiszámí-

tása ismert képződéshők alapján, 

ill. ismeretlen képződéshő kiszá-

mítása ismert reakcióhőből és 

képződéshőkből. 

Különböző reakcióutak összesített 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a 

biokémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 



 

 

zettségcsökkenés. Hőtermelés 

kémiai reakciókkal az iparban és 

a háztartásokban (égés, exoterm 

kémiai reakciókkal működtetett 

étel-, illetve italmelegítők, kör-

nyezeti hatások). Az energiafaj-

ták átalakítását kísérő 

hőveszteség értelmezése. [Kemi-

lumineszcencia, a „hideg fény”. 

A gázfejlődéssel járó kémiai re-

akciók által végzett munka.] 

reakcióhőjének összevetése, a 

folyamatok ábrázolása energiadi-

agramon. 

energia kapcsolata, II. 

főtétel, az energiagaz-

dálkodás környezet-

védelmi vonatkozásai. 

 

Matematika: művele-

tek negatív előjelű 

számokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozásának jelentősége a 

háztartásokban (főzés, hűtés) és 

az iparban (robbanások). A reak-

ciósebesség függése a hőmérsék-

lettől, ill. a koncentrációktól, a 

katalizátor hatása. Az enzimek 

mint biokatalizátorok szerepe az 

élő szervezetben és az iparban. A 

szelektív katalizátorok alkalma-

zása mint a zöld kémia egyik 

alapelve, ezzel kapcsolatos pél-

dák. 

A hőmérséklet és a koncentráció 

reakciósebességre gyakorolt hatá-

sának szemléltetése kísérletekkel.  

Biológia-egészségtan: 

katalizátor, az enzi-

mek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai 

sebesség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei 

és jellemzői. Az egyensúlyi ál-

landó és a tömeghatás törvénye. 

A Le Châtelier–Braun-elv érvé-

nyesülése és a kémiai egyensú-

lyok befolyásolásának lehetősé-

gei, valamint ezek gyakorlati je-

lentősége az iparban (pl. ammó-

niaszintézis) és a háztartásban (pl. 

szódavíz készítése, szénsavas 

italok tárolása). Stacionárius álla-

potok a természetben: a 

homeosztázis, ökológiai egyen-

súly, biogeokémiai körfolyama-

tok (a szén, az oxigén és a nitro-

gén körforgása a természetben), 

csatolt folyamatok. A mészégetés 

– mészoltás – a mész megkötése 

mint körfolyamat. Példák a gya-

korlatban egyirányú, illetve meg-

fordítható folyamatokra, valamint 

csatolt folyamatokra (pl. a bioló-

A dinamikus kémiai egyensúlyban 

lévő rendszerre gyakorolt külső 

hatás következményeinek megál-

lapítása. Számolási feladatok: 

egyensúlyi koncentráció, egyensú-

lyi állandó, átalakulási százalék, 

ill. a disszociációfok kiszámítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, grafi-

konelemzés, a folya-

matok iránya, a ter-

modinamika II. főtéte-

le. 



 

 

giai szempontból fontos makro-

molekulák fölépülése). A 

magaslégköri ózon képződési és 

fogyási sebességének azonos 

nagysága mint a stacionárius ál-

lapot feltétele. 

A kémiai reakciók csoportosítása 

A résztvevő anyagok száma sze-

rint: bomlás, egyesülés, disszoci-

áció, kondenzáció. Részecskeát-

menet szerint: sav-bázis reakció, 

redoxireakció. Vizes oldatban: 

csapadékképződés, gázfejlődés, 

komplexképződés. 

Adott kémiai reakciók különféle 

szempontok szerinti besorolása a 

tanult reakciótípusokba. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, hasznos ütközés, aktiválási energia, aktivált komplex, ion-

egyenlet, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömegmegmaradás, töl-

tésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, 

rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás, 

disszociáció. 

 

Tematikai egység Sav-bázis folyamatok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Sav, bázis, közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók 

létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és 

bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal 

való összefüggésben. Amfotéria, autoprotolízis, a pH-skála értelmezése. 

A sav-bázis reakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. A sók hidro-

lízisének megértése, gyakorlati alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Savak és bázisok 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége, a 

savi disszociációs állandó és a 

bázisállandó. Lúgok. Többértékű 

savak és bázisok, savmaradék 

ionok. Amfoter vegyületek, 

autoprotolízis, vízionszorzat. 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

sav-bázis reakcióban melyik 

anyag játssza a sav és melyik a 

bázis szerepét. 

 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldódása 

A kémhatás 

A pH és az egyensúlyi 

oxóniumion, ill. hidroxidion kon-

centráció összefüggése, a pH vál-

tozása hígításkor és töményítés-

kor. Sók hidrolízise. A sav-bázis 

indikátorok működése, szerepe az 

analitikában. A lakóhely környe-

Erős savak, ill. bázisok pH-jának 

kiszámítása (egész számú pH-

értékek esetében). [Gyenge savak, 

ill. bázisok pH-jának, sav-, ill. 

bázisállandójának kiszámítása.] 

 

Biológia-egészségtan: 

pH, kiválasztás, a test-

folyadékok kémhatása, 

zuzmók mint indikáto-

rok, a savas eső hatása 

az élővilágra. 

 

Matematika: logarit-



 

 

zetének savassági jellemzői. Az 

élő szervezet folyadékainak pH-ja 

[a vér mint sav-bázis 

pufferrendszer]. 

mus. 

Közömbösítés és semlegesítés 

Sók keletkezése savak és bázisok 

reakciójával, közömbösítés, ill. 

semlegesítés, savanyú sók. Sóol-

datok pH-ja, hidrolízis. 

Sav-bázis titrálásokkal kapcsola-

tos számítási feladatok.  

 

Biológia-egészségtan: 

sav-bázis reakciók az 

élő szervezetben, a 

gyomor savtartalmá-

nak szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sav, bázis, konjugált sav-bázis pár, disszociációs állandó, disszociációfok, 

amfotéria, autoprotolízis, vízionszorzat, hidrolízis, áltudomány. 

 

Tematikai egység Redoxireakciók 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti változá-

sának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és 

használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer 

és a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A 

redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fogal-

ma oxigénátmenet, ill. elektronát-

adás alapján értelmezve. Az oxi-

dációs szám és kiszámítása mole-

kulákban és összetett [illetve 

komplex] ionokban. Az elektron-

átmenetek és az oxidációs szá-

mok változásainak összefüggései 

redoxireakciók során. 

[Szinproporció és diszproporció.] 

Az elemeket, illetve vegyületeket 

alkotó atomok oxidációs számá-

nak kiszámítása. Egyszerűbb [és 

bonyolultabb] redoxiegyenletek 

rendezése oxidációs számok se-

gítségével, ezekkel kapcsolatos 

számítási feladatok megoldása. 

 

Fizika: a töltések 

nagysága, előjele, töl-

tésmegmaradás. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: tűzgyújtás. 

Oxidálószerek és redukálószerek 

Az oxidálószer és a redukálószer 

értelmezése az elektronfelvételre 

és -leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Az oxigén mint „az oxidáció” 

névadója (a természetben előfor-

duló legnagyobb elektronegativi-

tású elem). Redoxireakciók a 

hétköznapokban, a természetben 

és az iparban. 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

redoxireakcióban melyik anyag 

játssza az oxidálószer, illetve a 

redukálószer szerepét. 

 

Biológia-egészségtan: 

redoxirendszerek a 

sejtekben, 

redoxireakciók az élő 

szervezetben. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: tűzfegyve-

rek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, 

redukálószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret 7 

óra 



 

 

Előzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások 

működési elve, helyes használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és gya-

korlati alkalmazásai bemutatása. A galvánelemek és akkumulátorok 

veszélyes hulladékokként való gyűjtése és újrahasznosításuk okainak 

és fontosságának megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezető ismétlés 

Fémek reakciója nemfémes ele-

mekkel, más fémionok oldatával, 

nem oxidáló savakkal és vízzel. A 

redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam), a fémek 

redukálóképességi sora a tapasz-

talatok és az elektronegativitás 

ismeretében. A redoxifolyamatok 

iránya. Fémes és elektrolitos ve-

zetés. 

A redoxireakciókról és fémekről 

tanultak alkalmazása néhány 

konkrét reakcióra. 

 

Biológia-egészségtan: 

elektromos halak, 

elektrontranszportlánc, 

galvánelemek felhasz-

nálása a gyógyászat-

ban, ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, 

feszültség, Ohm-

törvény, ellenállás, 

áramerősség, elektrolí-

zis, soros és párhuza-

mos kapcsolás, akku-

mulátor, elektromoto-

ros erő, Faraday-

törvények. 

Galvánelem 

Galvani és Volta kísérletei. 

A galvánelemek működésének 

bemutatása a Daniell-elem 

példáján keresztül: felépítése és 

működése, anód- és 

katódfolyamatok. A sóhíd 

szerepe, diffúzió gélekben, 

porózus falon keresztül, pl. 

virágcserépen, tojáshéjon. 

A redukálóképesség és a 

standardpotenciál. Standard 

hidrogénelektród. Elektromotoros 

erő, kapocsfeszültség. 

Gyakorlatban használt 

galvánelemek. Akkumulátorok, 

szárazelemek. Galvánelemekkel 

kapcsolatos környezeti problémák 

(pl. nehézfém-szennyezés, 

újrahasznosítás). Tüzelőanyag-

cellák, a hidrogén mint 

üzemanyag. 

A galvánelemek működési elvé-

nek megértése, környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

 

Elektrolizálócella 

Az elektrolizálócella 

összehasonlítása a galvánelemek 

működésével, egymásba való 

átalakíthatóságuk. Az elektrolízis 

folyamata, ionvándorlás, az 

Az elektrolizáló berendezések 

működésének megértése és hasz-

nálata. Környezettudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

 



 

 

elektrolizálócella működési eleve. 

Anód és katód az elektrolízis 

esetén. Oldat és olvadék 

elektrolízise. Különböző 

elektrolizálócellák működési 

folyamatai reakcióegyenletekkel. 

A víz (híg kénsavoldat) 

elektrolízise, kémhatás az egyes 

elektródok körül. Az oldatok 

töménységének és kémhatásának 

változása az elektrolízis során. 

Az alkálifémionok, az összetett 

ionok viselkedése elektrolíziskor 

indifferens elektród esetén. A 

nátrium leválása higanykatódon. 

Faraday I. és II. törvénye. A 

Faraday-állandó. 

Az elektrolízis gyakorlati 

alkalmazása: akkumulátorok 

feltöltése. Klór és nátrium-

hidroxid előállítása NaCl-oldat 

higanykatódos elektrolízisével, 

túlfeszültség. A klóralkáliipar 

higanymentes technológiái 

(membráncellák). Az alumínium 

ipari előállítása timföldből, az s-

mező elemeinek előállítása 

halogenidjeikből. Bevonatok 

készítése – galvanizálás, 

korrózióvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív elem-

gyűjtés, galvanizálás. 

12. évfolyam 

heti 3 óra 

összesen 90 óra 

 

Tematikai egység Bevezetés: A szerves kémia tárgya 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Kovalens kötés, szén, hidrogén, oxigén és nitrogén vegyértékelektron-

szerkezete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek csopor-

tosítása szempontjainak megértése, a vegyület, a modell és a képlet vi-

szonyának, az izoméria és a konstitúció fogalmának értelmezése és al-

kalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé- Fejlesztési követelmények/ Kapcsolódási pontok 



 

 

gek, problémák, alkalmazások) módszertani ajánlások 

A szerves anyagok összetétele 

A szerves kémia tárgya (Berzeli-

us, Wöhler) az organogén elemek 

(Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy szá-

ma, a szénatom (különleges) sa-

játosságai, heteroatomok, konsti-

túció, izoméria. 

A szerves anyagok általános jel-

lemzőinek ismerete, anyagszerke-

zeti magyarázatuk. 

Izomer vegyületek tulajdonságai-

nak összehasonlítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

A szerves vegyületek képlete 

Összegképlet (tapasztalati és 

molekulaképlet), a szerkezeti 

képlet, a konstitúciós (atomcso-

portos) képlet és a konstitúció 

egyszerűsített jelölési formái. 

A képletírás gyakorlása. 

 

A szerves vegyületek csoportosí-

tása, elnevezése 

A szénváz alakja, szénvázban 

lévő kötések és az összetétel 

alapján. 

Szerves vegyületek elnevezésé-

nek lehetőségei: tudományos és 

köznapi nevek, hétköznapokban 

előforduló rövidítések. 

Csoportosítás a szénváz alakja, 

szénvázban lévő kötések és az 

összetétel alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, köz-

napi és tudományos név. 

 

Tematikai egység Szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Kémiai reakció, égés, másodrendű kötések, izomer, molekulák alakja és 

polaritása, egyszeres és többszörös kovalens kötés, reakcióhő, halogé-

nek, savas eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az előfordulásuk 

és a felhasználásuk ismerete, a felhasználás és a környezeti hatások kö-

zötti kapcsolat elemzése. A geometriai izoméria feltételeinek megértése. 

A szénhidrogénekkel és halogénezett származékaikkal kapcsolatos kör-

nyezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása. Grafikonok készíté-

se, értelmezése, elemzése. [Az optikai izoméria és jelentőségének meg-

értése, a molekulaszerkezet és az izoméria kapcsolatának felismerése, 

alkalmazása.]
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani aján-

lások 

Kapcsolódási pontok 

Bevezetés 

A szénhidrogének és hétköznapi jelentő-

A szénhidrogének köznapi 

jelentőségének ismerete, 

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

                                                
 

 



 

 

ségük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalkánok, 1–

10 szénatomos főlánccal rendelkező 

alkánok elnevezése, egyszerűbb cso-

portnevek [3–4 szénatomos elágazó lán-

cú csoportok nevei], homológ sor, álta-

lános képlet. 

Nyílt láncú alkánok molekulaszerkezete, 

[ciklohexán konformációja, axiális ek-

vatoriális helyzet], szénatom rendűsége. 

Tulajdonságaik, olvadás- és forráspont 

és változása a homológ sorban [moleku-

laalak és az olvadás- és forráspont kap-

csolata]. 

Sok anyaggal szemben mutatott kis re-

akciókészség, égés, reakció halogének-

kel, szubsztitúció, hőbontás. 

A földgáz és a kőolaj összetétele, kelet-

kezése, bányászata, feldolgozása, fel-

használása és ennek problémái (környe-

zetvédelmi problémák a kitermeléstől a 

felhasználásig, készletek végessége, 

helyettesíthetőség). Kőolajfinomítás, 

kőolajpárlatok és felhasználásuk. Benzin 

oktánszáma és annak javítása: adalék-

anyagok [és reformálás]. 

Telített szénhidrogének jelentősége, 

felhasználása (pl. sújtólég, vegyipari 

alapanyagok, üzemanyagok, fűtés, ener-

giatermelés, oldószerek).  

[A szintézisgáz előállításának lehetősé-

gei, ipari jelentősége.] 

Szteránváz, szteroidok biológiai jelentő-

sége (vázlatosan). 

megértése. 

 

A telített szénhidrogének 

szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása, környe-

zettudatos magatartás ki-

alakítása. 

Grafikon elemzése vagy 

készítése alkánok fizikai 

tulajdonságairól [etán, 

ciklohexán konformációs 

diagramja]. 

Molekulamodellek készíté-

se, modell és képlet kap-

csolata. 

 

hormon, szteránvázas 

hormonok, 

karotinoidok, karcino-

gén és mutagén anya-

gok, levegőszennye-

zés, szmog, globális 

problémák, üvegházha-

tás, ózonlyuk, savas 

esők, bioakkumuláció. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, forrás-

pontot befolyásoló 

külső tényezők, hő, 

energiamegmaradás, 

elektromágneses su-

gárzás, poláros fény, a 

foton frekvenciája, 

szín, és energia, üveg-

házhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlati: fűtés, tűz-

oltás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, 

keletkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-

ültetvények, levegő-

szennyezés, szmog, 

globális problémák, 

üvegházhatás, ózon-

lyuk, savas eső 

 

Matematika: függvény, 

grafikus ábrázolás. 

A telítetlen szénhidrogének 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 1–10 szénatomos főlánc-

cal, homológ sor, általános képlet, mo-

lekulaszerkezet, geometriai (cisz-transz) 

 

 

Az alkének szerkezete és 

tulajdonságai közötti kap-

csolatok megértése, alkal-



 

 

izoméria, tulajdonságaik. 

Nagy reakciókészségük (szénatomok 

közötti kettős kötés, mint ennek oka), 

égésük, addíciós reakciók: hidrogén, 

halogén, víz, hidrogén-halogenid, 

[Markovnyikov-szabály,]. Polimerizá-

ció: etén, propén [és nagyobb 

szénatomszámú alkének]. Az olefinek 

előállítása, jelentősége, felhasználása. 

Etén (etilén) mint növényi hormon, PE 

és PP előállítása, tulajdonságaik és 

használatuk problémái (szelektív gyűj-

tés, biológiai lebomlás, adalékanyagok, 

égetés, újrahasznosítás). 

mazása. 

Molekulamodellek készíté-

se, modell és képlet kap-

csolata. Geometriai izome-

rek tanulmányozása mo-

dellen. 

 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén szerkeze-

te, tulajdonságai, konjugált kettőskötés-

rendszer és következményei. 

Addíciós reakciók: hidrogén, halogén, 

hidrogén-halogenid. Polimerizáció. 

Kaucsuk, műkaucsuk, vulkanizálás, a 

gumi szerkezete, előállítása, tulajdonsá-

gai (és használatának környezetvédelmi 

problémái), hétköznapi gumitermékek 

(pl. téli és nyári gumi, radír, rágógumi). 

A karotinoidok szerkezete (vázlatosan), 

színe, biológiai, kozmetikai és élelmi-

szer-ipari jelentősége. 

A diének és a poliének 

szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása, környe-

zettudatos magatartás ki-

alakítása. 

 

Az alkinek 

[1–10 szénatomos főláncú alkinek elne-

vezése, általános képlete.] 

Acetilén (etin) szerkezete, tulajdonságai. 

Reakciói: égés, addíciós reakciók: hid-

rogén, halogén, víz, hidrogén-halogenid 

[és sóképzés nátriummal]. 

Etin előállítása (metánból és karbidból), 

felhasználása: vegyipari alapanyag (pl. 

vinil-klorid előállítása, helyettesítése 

eténnel), karbidlámpa, lánghegesztés, 

disszugáz. 

Az acetilén [és a nagyobb 

szénatomszámú alkinek] 

szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol [és a naftalin] szerkezete (Ke-

kulé), tulajdonságai. 

Kis reakciókészsége, égése, halogén 

szubsztitúció és nitrálás. 

Toluol [nitrálás, TNT], xilol [orto, meta 

és para helyzet], sztirol és polisztirol (és 

használatának problémái). 

Benzol előállítása. Aromás szénhidro-

Az aromás szénhidrogének 

szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása, egés-

zségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Polisztirol égetése. 

Információk dohányfüst-

ben lévő aromás vegyüle-



 

 

gének felhasználása, biológiai hatása 

(pl. karcinogén hatása), aromások elő-

fordulás a dohányfüstben. 

tekkel, biológiai hatásuk-

kal kapcsolatban. 

A halogéntartalmú szénhidrogének 

A halogéntartalmú szénhidrogének el-

nevezése, szerkezete, tulajdonságai. 

Előállításuk (korábban szereplő reakci-

ókkal). 

Reakció nátrium-hidroxiddal: szubszti-

túció és elimináció [Zajcev-szabály]. 

Halogénszármazékok jelentősége és 

használatának problémái: pl. oldószerek, 

vegyipari alapanyagok, altatószerek, 

helyi érzéstelenítők, tűzoltó anyagok, 

növényvédő szerek (DDT, [HCH], 

teratogén és mutagén hatások, lebomlás 

a környezetben, bioakkumuláció), poli-

merek (teflon, PVC), freonok (és kap-

csolatuk az ózonréteg vékonyodásával). 

A halogéntartalmú szén-

hidrogének szerkezete és 

tulajdonságai közötti kap-

csolatok megértése, alkal-

mazása, egészség- és kör-

nyezettudatos magatartás 

kialakítása. 

 

[Optikai izoméria 

Konfiguráció, optikai izoméria, 

kiralitáscentrum, projektív képlet, egy és 

több kiralitáscentrum következményei.] 

[Az optikai izoméria jelen-

ségének, feltételeinek kö-

vetkezményeinek megérté-

se. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, alkén, szubsztitúció, cisz-transz 

izoméria, addíció, polimerizáció, elimináció, homológ sor, földgáz, kőolaj, 

benzin, hőre lágyuló műanyag. 

 

Tematikai egység Oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Szerves vegyületek csoportosítása, szénhidrogének elnevezése, szubsz-

titúció, addíció, polimerizáció, elimináció, hidrogénkötés, sav-bázis 

reakciók, erős és gyenge savak, homológ sor, izoméria, „hasonló a ha-

sonlóban oldódik jól” elv. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Az előfordulásuk, a 

felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és az élettani hatásuk kémiai 

szerkezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyüle-

tekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségé-

nek megértése, megoldások keresése. A felületaktív anyagok szerkezete 

és tulajdonságai közötti kapcsolat felismerése. A hidrolízis és a kon-

denzáció folyamatának megértése, jelentőségének ismerete. Következ-

tetés a háztartásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos in-

formációkból azok egészségügyi és környezeti hatására. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Az oxigén tartalmú szerves vegyületcsopor-

tok és funkciós csoportok 

Hasonló moláris töme-

gű oxigéntartalmú ve-

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, 



 

 

Az oxigéntartalmú funkciós csoportok 

(hidroxil, éter, oxo, karbonil, formil, 

karboxil, észter) szerkezete, vegyületcso-

portok (alkoholok, fenolok, éterek, aldehi-

dek, ketonok, karbonsavak, 

karbonsavészterek).  

Polaritás, hidrogénkötés lehetősége és kap-

csolata az oldhatósággal, olvadás- és for-

rásponttal, karbonsavak dimerizációja. 

Homológ sorok általános képlete, tulajdon-

ságok változása a homológ sorokban. 

gyületek (és alkánok) 

tulajdonságainak (pl. 

olvadás- és forráspont, 

oldhatóság) összeha-

sonlítása, táblázat vagy 

diagram készítése vagy 

elemzése. 

Eltérő funkciós csopor-

tot tartalmazó izomer 

vegyületek tulajdonsá-

gának összehasonlítása. 

 

dohányzás, a prepará-

tumok tartósítása, cu-

korbetegség, erjedés, 

biológiai oxidáció (cit-

romsavciklus), Szent-

Györgyi Albert, 

lipidek, sejthártya, 

táplálkozás, látás. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Alfred No-

bel. 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása értékűség, ren-

dűség és a szénváz alapján, elnevezésük. 

Szerkezetük és tulajdonságaik. Égésük, sav-

bázis tulajdonságok, reakció nátriummal, 

éter- és észterképződés, vízelimináció. Kü-

lönböző rendű alkoholok oxidálhatósága. 

Alkoholok előállítása, jelentősége, felhasz-

nálása. 

A metanol és az etanol élettani hatása. Al-

koholtartalmú italok előállítása (alkoholos 

erjedés, desztilláció). Denaturált szesz (de-

naturálás, felhasználása, mérgező hatása). 

Az etanol mint üzemanyag (bioetanol).  

Glicerin biológiai és kozmetikai jelentősé-

ge, nitroglicerin mint robbanóanyag (No-

bel) és gyógyszer. 

Etilén-glikol mint fagyálló folyadék, mér-

gező hatása, borhamisítás. 

Alkoholok szerkezete 

és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonságai. A fenol 

sav-bázis tulajdonságai, reakciója nátrium-

hidroxiddal [nátrium-fenolát reakciója 

szénsavval, szódabikarbónával, fenol reak-

ciója brómmal vagy klórral]. 

Fenolok fertőtlenítő, mérgező hatása, fenol 

mint vízszennyező anyag, fenoltartalmú 

ivóvíz klórozásának problémái. Fenolok 

felhasználása. 

Fenolok szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

. 

 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, egyszerű [és vegyes] 

éterek előállítása. A dietil-éter tulajdonsá-

gai, felhasználása. 

Éterek szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Egy alkohol és vele 

izomer éter tulajdonsá-

gainak összehasonlítá-

sa. 



 

 

 

Az oxovegyületek 

Az oxovegyületek elnevezése, szerkezete, 

tulajdonságai. 

Az oxovegyületek oxidálhatósága [formal-

dehid addíciós reakciói, paraformaldehid 

keletkezése], bakelit előállítása, 

polikondenzáció, hőre keményedő mű-

anyag. 

Az oxovegyületek előállítása, felhasználása, 

jelentősége. A formaldehid felhasználása, 

formalin, mérgező hatása, előfordulása do-

hányfüstben. Akrolein keletkezése sütéskor. 

Aceton (és megjelenése a vérben cukorbe-

tegség esetén). 

Az oxovegyületek 

szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkal-

mazása. 

 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása értékűség és 

a szénváz alapján, elnevezésük, fontosabb 

savak és savmaradékok tudományos és 

köznapi neve. 

Szerkezetük, tulajdonságaik, reakció vízzel, 

fémekkel, fém-hidroxidokkal, -oxidokkal, -

karbonátokkal, -hidrogén-karbonátokkal. 

Karbonsavsók vizes oldatának kémhatása 

és reakciója erős savakkal. 

A hangyasav oxidálhatósága: ezüsttükör-

próba [és reakció brómos vízzel]. 

Az olajsav reakciója brómos vízzel, telíthe-

tősége hidrogénnel. 

A karbonsavak előállítása, felhasználása, 

előfordulása, jelentősége (biológiai, vegyi-

pari, háztartási, élelmiszer-ipari jelentőség, 

E-számaik, tartósítószerek és élelmiszer-

biztonság) a következő vegyületeken ke-

resztül bemutatva: 

hangyasav, ecetsav, [vajsav, valeriánsav,] 

palmitinsav, sztearinsav, olajsav, benzoesav 

(és nátrium-benzoát), oxálsav, tereftálsav 

[és ftálsav], [borostyánkősav, adipinsav], 

tejsav (és politejsav), borkősav, [almasav] 

szalicilsav, citromsav, [piroszőlősav, akril-

sav, metakrilsav (és polimerjeik), pillanat-

ragasztó], C-vitamin (Szent-Györgyi Al-

bert). 

Karbonsavak szerkeze-

te és tulajdonságai kö-

zötti kapcsolatok meg-

értése, alkalmazása. 

Egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

Az észterek 

A karbonsavak és a szervetlen savak észte-

rei. Elnevezés egyszerűbb karbonsav észte-

rek példáján. Szerkezetük, tulajdonságaik. 

Észterképződés alkoholokból és karbonsa-

Az észterek szerkezete 

és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Izomer szerkezetű ész-

 



 

 

vakból, kondenzáció és hidrolízis, egyen-

súly eltolásának lehetőségei, lúgos hidrolí-

zis. 

Jelentősebb észtercsoportok bemutatása: 

Gyümölcsészterek (pl. oldószerek, 

acetonmentes körömlakklemosó, természe-

tes és mesterséges íz- és illatanyagok, 

izopentil-acetát a méhek feromonja).  

Oxigéntartalmú összetett lipidek: viaszok, 

zsírok és olajok (összehasonlításuk, emész-

tésük, zsírok keletkezése a szervezetben, 

szerepük a táplálkozásban), foszfatidok. 

Polimerizálható észterek és polimerjeik 

(poli-(metil-metakrilát), [poli-(vinil-acetát) 

és poli-(vinil-alkohol)]), poliészterek (poli-

észter műszálak, PET-palackok környezet-

védelmi problémái). 

Gyógyszerek (aszpirin és kalmopyrin). 

Szervetlen savak észterei (nitroglicerin, 

zsíralkohol-hidrogén-szulfátok [szerves 

foszfátészterek]). 

Margarinok összetétele, előállítása, olajke-

ményítés. 

Biodízel (előállítása, felhasználása, problé-

mák). 

ter és sav tulajdonsága-

inak összehasonlítása. 

Egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek 

A felületaktív anyagok oldhatósági tulaj-

donságai, szerkezete, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, vizes 

oldat pH-ja, felületaktív anyagok előállítá-

sának lehetőségei (előzőekben már ismert 

reakciók segítségével). 

Zsírok lúgos hidrolízise, szappanfőzés. 

Felületaktív anyagok szerepe a kozmetiku-

mokban és az élelmiszeriparban, biológiai 

jelentőségük (pl. kozmetikai és élelmiszer-

ipari emulgeáló szerek, biológiai membrá-

nok, epesavak). 

Tisztítószerek adalékanyagai (vázlatosan): 

kémiai és optikai fehérítők, enzimek, fertőt-

lenítőszerek, vízlágyítók, illatanyagok, hid-

ratáló anyagok. 

Környezetvédelmi problémák (biológiai 

lebomlás, habzás, adalékanyagok okozta 

eutrofizáció). 

A felületaktív anyagok, 

tisztítószerek szerkeze-

te és tulajdonságai kö-

zötti kapcsolatok meg-

értése, alkalmazása, 

környezettudatos ma-

gatartás kialakítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, éter-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, 

keton, karbonsav, észter, lipid, zsír és olaj, foszfatid, felületaktív anyag, 

hidrolízis, kondenzáció, észterképződés, polikondenzáció, hőre keménye-

dő műanyag, poliészter. 



 

 

 

Tematikai egység Szénhidrátok 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Oxigéntartalmú funkciós csoportok, vegyületcsoportok, hidrolízis, 

kondenzáció, konstitúciós izoméria [optikai izoméria]. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrátok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megérté-

se. Az előfordulásuk, a felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és a 

táplálkozásban betöltött szerepük megismerése, a kémiai szerkezet és a 

biológiai funkciók kapcsolatának megértése. A szénhidrátok táplálko-

zásban való szerepének megismerése, egészséges táplálkozási szokások 

kialakítása. Következetés az élelmiszerek összetételével kapcsolatos 

információkból azok élettani hatására. A cellulóz mint szálalapanyag 

jelentőségének ismerete, a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüg-

gések megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

A szénhidrátok 

A szénhidrátok biológiai jelentősége, elő-

fordulása a környezetünkben (gyümöl-

csök, kristálycukor, papír, liszt stb.) ösz-

szegképlete, csoportosítása: mono-, di- és 

poliszacharidok. Szerkezet, íz és oldható-

ság kapcsolata. 

A szénhidrátok csoporto-

sítása több szempont 

alapján.  

 

Biológia-egészségtan: 

a szénhidrátok emész-

tése, sejtanyagcsere, 

biológiai oxidáció és 

fotoszintézis, a cellulóz 

szerkezete és tulajdon-

ságai, növényi sejtfal, 

növényi rostok, a kitin 

mint a gombák sejtfal-

anyaga, ízeltlábúak 

vázanyaga, a glikogén 

és a keményítő szerke-

zete, tulajdonságai, 

jelentősége, keményítő 

kimutatása, ízérzéke-

lés, vércukorszint. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a papír. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós csoportjai, 

szerkezetük, tulajdonságaik. Csoportosí-

tásuk az oxocsoport és a szénatomszám 

alapján. 

A triózok konstitúciója és biológiai jelen-

tősége, [D- és L-glicerinaldehid, relatív 

konfiguráció és jelölése (Emil Fischer), a 

konfiguráció biológiai jelentősége.] 

A pentózok (ribóz és dezoxi-ribóz) nyílt 

láncú és gyűrűs konstitúciója, [konfigurá-

ciója], biológiai jelentősége (nukleotidok, 

DNS, RNS). 

A hexózok (szőlőcukor és gyümölcscu-

kor) nyílt láncú és gyűrűs konstitúciója 

[α- és β-D-glükóz, α- és β-D-fruktóz kon-

figurációja, konformációja]. A hexózok 

biológiai jelentősége (di- és 

poliszacharidok felépítése, fotoszintézis, 

előfordulása élelmiszerekben, biológiai 

oxidáció és erjedés és ezek energiamérle-

ge, vércukorszint). 

[Cukrok foszfátésztereinek szerepe a sejt-

anyagcserében (vázlatosan, néhány pél-

da).] 

Egyszerű szénhidrátok 

szerkezete és tulajdonsá-

gai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása, 

[az optikai izomériájuk 

jelentőségének megérté-

se]. 

 



 

 

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése kondenzáci-

óval, hidrolízisük (pl. emésztés során). 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok és ennek szerkezeti oka. 

A maltóz, a cellobióz, a szacharóz és a 

tejcukor szerkezete (felépítő 

monoszacharidok, összegképlete [konsti-

túciója, konfigurációja, konformációja]) 

és biológiai jelentősége. 

A diszacharidok szerke-

zete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok meg-

értése, alkalmazása, [az 

optikai izomériájuk je-

lentőségének megértése]. 

 

A poliszacharidok 

A keményítő (amilóz és amilopektin), a 

cellulóz, a glikogén [és a kitin] szerkeze-

te, tulajdonságai, előfordulása a termé-

szetben. A keményítő jódpróbája és annak 

értelmezése. 

Jelentőségük: keményítő és glikogén: 

tartalék tápanyagok, élelmiszerekben való 

előfordulásuk és szerepük, emésztésük. 

Cellulóz: növényi sejtfal, lenvászon, pa-

mut, viszkóz műszál (természetes alapú 

műanyag), nitrocellulóz, papír, papírgyár-

tás és környezetvédelmi problémái, növé-

nyi rostok szerepe a táplálkozásban. Ki-

tin: gombák sejtfala, rovarok külső váza. 

A papír és a papírgyártás. 

Poliszacharid alapú ragasztók (pl. csiriz, 

stiftek, tapétaragasztók). 

A poliszacharidok szer-

kezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok meg-

értése, alkalmazása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mono-, di- és poliszacharid, pentóz, hexóz. 

 

Tematikai egység 
Aminok, amidok és nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, szubszti-

túció, aromás elektronrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aminok, az amidok és a nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. A tulajdonsá-

gaik, az előfordulásuk. a felhasználásuk és a biológiai jelentőségük, 

valamint az élettani hatásuk megismerése, ezek egymással való kap-

csolatának megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító 

magatartás kialakítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követel-

mények/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, [rendűség,] értékűség, 1–

5 szénatomos aminok és az anilin elnevezé-

se. Szerkezet és tulajdonságok. Sav-bázis 

tulajdonságok, vizes oldat kémhatása, 

Az aminok szerkezete 

és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása.  

Egészségtudatos maga-

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsa-

vak, klorofill, hem, 

karbamid. 



 

 

sóképzés. 

Az aminok jelentősége (pl. festék-, gyógy-

szer-, műanyagipar, aminosavak, szerves 

vegyületek bomlástermékei, hormonok és 

ingerületátvivő anyagok, kábítószerek). 

tartás kialakítása. 

A különböző [rendű] 

aminok olvadás és for-

ráspontjával, [bázis-

erősségével] vagy old-

hatóságával kapcsola-

tos adatok elemzése, 

összehasonlítása alko-

holokkal, szénhidrogé-

nekkel. 

 

Az amidok 

Funkciós csoport és szerkezete [delokalizá-

ció], 1–5 szénatomos amidok elnevezése, 

karbamid. Szerkezet és tulajdonságok. Sav-

bázis tulajdonságok, vizes oldat kémhatása, 

hidrolízis. [Származtatás és előállítás.] 

A poliamidok (nejlon 66) [és az 

aminoplasztok (karbamidgyanták)] szerke-

zete, előállítása tulajdonságai. A karbamid 

jelentősége, tulajdonságai, felhasználása 

(pl. kémiatörténeti jelentőség, vizeletben 

való előfordulás, műtrágya, jégmentesítés, 

műanyaggyártás, biuret). 

Az amidok szerkezete 

és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Az amidok olvadás- és 

forráspontjával vagy 

oldhatóságával kapcso-

latos adatok elemzése, 

összehasonlítása ha-

sonló moláris tömegű 

alkoholokéval, szén-

hidrogénekével. 

 

A nitrogéntartalmú heterociklusos vegyüle-

tek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az imidazol 

és a purin szerkezete, tulajdonságai (polari-

tás, hidrogénkötés lehetősége, halmazszer-

kezet, halmazállapot, vízoldhatóság, sav-

bázis tulajdonságok, [brómszubsztitúció]) 

és biológiai jelentőség alapján. 

A piridin reakciója vízzel, savakkal, 

[brómmal. A pirrol reakciója nátriummal és 

brómmal]. 

Jelentőségük (vázlatosan): pl. B-vitaminok, 

alkoholdenaturálás (régen), nukleinsav bá-

zisok alapvázai, indolecetsav (auxin), indi-

gó, hemoglobin, klorofill, hem, hisztidin, 

húgysav, koffein, teofillin, gyógyszerek. 

A nitrogéntartalmú 

heterociklikus vegyüle-

tek szerkezete és tulaj-

donságai közötti kap-

csolatok megértése, 

alkalmazása. 

Egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin és purin váz, poliamid. 

 

Tematikai egység Aminosavak és fehérjék 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Amino- és karboxilcsoport, karbonsav és amin, sav-bázis reakciók, 

amidcsoport, biuret-reakció, katalízis, aktiválási energia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az aminosavak, a peptidek, a fehérjék szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti kapcsolatok megértése. Az előfordulásuk és a biológiai jelentősé-



 

 

céljai gük ismerete. Az enzimek szerkezete, tulajdonságai és az enzimatikus 

folyamatok elemzése. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak 

megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, prob-

lémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Az aminosavak 

Az aminosavak elnevezése, szerkezete. 

Funkciós csoportok, ikerionos szerkezet és 

következményei. Tulajdonságaik bemutatá-

sa (a glicin példáján keresztül). Az amino-

savak amfotériája, sóképzése (nátrium-

hidroxiddal és sósavval). 

Az aminosavak jelentősége (vázlatosan): 

pH-stabilizálás, ingerület-átvitel (γ-amino-

vajsav), fehérjeépítés. 

Az aminosavak szerke-

zete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazá-

sa. 

 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehér-

jék szerkezete és tulaj-

donságai, peptidkötés, 

enzimek működése, 

hemoglobin 

A fehérjeépítő aminosavak 

Az α-aminosavak szerkezete [és optikai 

izomériája], csoportosítása az oldallánc 

alapján: apoláris (glicin, alanin), poláris 

semleges (szerin), savas (glutaminsav), bá-

zikus (lizin), kéntartalmú (cisztein) és aro-

más (tirozin) aminosavak. 

Az α-aminosavak jelentősége: fehérjék épí-

tőegységei, egyéb jelentőségük pl. 

ingerületátvitel (glutaminsav), gyógyszerek 

(acetil-cisztein), ízfokozók (nátrium-

glutamát), hormonok (tiroxin). 

A fehérjeépítő amino-

savak általános képle-

tének, az általános kép-

let és a konkrét mole-

kulák kapcsolatának 

megértése [az optikai 

izomériáról tanultak 

alkalmazása az amino-

savakra]. 

Fehérjeépítő aminosa-

vak csoportosítása több 

szempont alapján 

(megadott képletek 

felhasználásával). 

 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és szerkezete 

(Emil Fischer). Di-, tri- és polipeptidek, 

fehérjék. A fehérjék szerkezeti szintjei 

(Sanger, Pauling) és a szerkezetet stabilizá-

ló kötések. 

Az egyszerű és az összetett fehérjék. Fehér-

jék hidrolízise, emésztés. 

A fehérjék stabilitása. Denaturáció, koagu-

láció. Kimutatási reakciók (biuret- és 

xantoprotein-reakció jelenség szinten). 

A polipeptidek biológiai jelentősége: enzi-

mek [az enzimkatalízis részecskeszintű ma-

gyarázata, enzimek szerepe a biokémiai 

folyamatokban], szerkezeti fehérjék (kera-

tin, gyapjú), izommozgás (aktin és miozin), 

szállítófehérjék (hemoglobin), immunglo-

Peptidek szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Képlettel is megadott 

aminosavakból álló 

peptid szerkezetének 

leírása. 

A fehérjék szerkezetét 

bemutató ábrák, model-

lek, képek vagy animá-

ciók értelmezése, elem-

zése, és/vagy készítése. 

 



 

 

bulinok, fehérjék a sejthártyában, 

peptidhormonok (inzulin), tartalék táp-

anyagok (tojásfehérje). Az aszpartam. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aminosav, α-aminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, enzim, szerke-

zeti szint. 

 

Tematikai egység Nukleotidok és nukleinsavak 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Purin- és pirimidinváz, ribóz, dezoxiribóz, foszforsav, hidrolízis, fehér-

jék szerkezete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nukleotidok és a nukleinsavak szerkezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolat ismerete, megértése. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció 

közötti kapcsolat megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A nukleotidok 

A nukleotid név magyarázata, a 

nukleotidok csoportosítása 

(mono-, di-és polinukleotidok), a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az ATP sematikus szerkezete, 

építőegységei, biológiai jelentő-

sége. 

A nukleotidok szerkezete és tu-

lajdonságai, valamint biológiai 

funkcióik közötti kapcsolat meg-

értése. 

ATP szerkezetének elemzése 

és/vagy lerajzolása (az alapegy-

ségek képleteinek ismeretében). 

 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koen-

zimek, nukleotidok, 

ATP és szerepe, örök-

lődés molekuláris alap-

jai, mutáció, fehérje-

szintézis. 

A nukleinsavak 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, elő-

fordulása és funkciója a sejtek-

ben. A cukor-foszfát lánc szerke-

zete, pentózok és bázisok az 

RNS-ben és a DNS-ben, bázispá-

rok, Watson–Crick-modell. 

A DNS, az RNS és fehérjék sze-

repe a tulajdonságok kialakításá-

ban, DNS és RNS kémiai szerke-

zetének kapcsolata a biológiai 

funkcióval (vázlatosan). 

A nukleinsavak szerkezete és 

tulajdonságai, valamint biológiai 

funkcióik közötti kapcsolatok 

megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–Crick-modell. 

 

Súlyos következményekkel járó hiányt pótol az emelt szint 12. évfolyamán a szervetlen 

kémia anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen kerettanterv a kémia érettségi 

követelményeinek megfelelő mélységben tartalmazza a 12. évfolyamon a szervetlen kémiai 

ismereteket, valamint a mindezekhez kapcsolható számítási feladatok típusait.  

Az elektrokémiai ismeretek ezen évfolyamon való elsajátításának az az előnye, hogy ez jó 

alkalmat teremt a redoxireakciók ismétlésére, illetve a megszerzett tudás ezen az évfolyamon 

fel is használható a szervetlen elemek és vegyületek tulajdonságainak, előállításának és 

felhasználásának tanulásakor. A korábban elsajátított anyagszerkezeti ismereteket áttekintő 

fejezet után a nemfémek és vegyületeik következnek (kezdve a nemesgázokkal és a 

hidrogénnel, majd főcsoportonként jobbról balra haladva a periódusos rendszerben). A fémek 



 

 

és vegyületeik tanítása pedig az általános jellemzésüket követően a periódusos rendszer mezői 

szerint haladva történik. A szigorú logika alapján való tárgyalást a sok érdekes gyakorlati 

alkalmazásnak, valamint a rendkívül változatos oktatási módszereket és szemléltetési 

módokat felmutató megközelítésnek kell élvezetessé tennie. 

 

Tematikai egység Szervetlen kémiai bevezető 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Az atomok elektronszerkezete, rácstípusok, elsőrendű és másodrendű 

kötések, anyagok jellemzésének szempontjai, reakciótipusok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemek és vegyületek csoportosítása, jellemzésük szempontjainak meg-

értése. A Földet és néhány égitestet felépítő legfontosabb anyagok eltérő 

kémiai összetételének magyarázata. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési köve-

telmények/ mód-

szertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Az anyagok jellemzésének szempontrendszere 

Anyagszerkezet (részecsketulajdonságok), 

rácstípusok. 

Fizikai tulajdonságok (szín, halmazállapot, 

oldhatóság, sűrűség, elektromos vezetés). 

Kémiai tulajdonságok (reakcióegyenletek). 

Előfordulás a természetben (elemi állapotban, 

vegyületekben). 

Előállítás (laboratóriumban és iparban). 

Felhasználásra jellegzetes példák.  

Az elemek és ve-

gyületek jellemzé-

séhez használt 

szempontrendszer 

használata. Különb-

ségtétel fizikai és 

kémiai tulajdonsá-

gok között. 

Biológia-egészségtan: 

a biogén elemek és 

ionok előfordulása az 

élővilágban. 

 

Fizika: fizikai tulaj-

donságok és a halmaz-

szerkezet, 

energiamegmaradás, 

magerők és atommag-

stabilitás. Általános kémiai fogalmak ismétlése 

A periódusos rendszer és a belőle leolvasható 

tulajdonságok. Az elektronszerkezet és a 

kémiai tulajdonságok kapcsolata. 

A halmazszerkezet és kapcsolata a fizikai 

tulajdonságokkal. A kémiai reakciók 

típusainak, feltételeinek áttekintése. 

A redoxireakciók irányának meghatározása a 

standardpotenciálok alapján nemfémek között 

is. 

A periódusos rend-

szer felépülési elvé-

nek megértése és 

alkalmazása. 

M: Fejtörő felada-

tok megoldása a 

periódusos rendszer 

alkalmazásával. 

Az elemek születése a csillagokban 

Elemek gyakorisága a Földön és a 

világegyetemben. [Ennek okai: magerők, 

magfúzió, szupernova-robbanás, maghasadás.] 

Miért vasból van a Föld magja? (Prebiológiai 

evolúció.) 

Az elemek atomjai-

nak összetétele, 

keletkezésük meg-

értése. 

M: Képek vagy 

filmrészlet csilla-

gokról, bolygókról, 

diagramok az elem-

gyakoriságról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fizikai és kémiai tulajdonság, rácstípus, elektronszerkezet, periódusos 

rendszer, magfúzió, maghasadás. 

 

Tematikai egység Nemesgázok 
Órakeret 

1 óra 



 

 

Előzetes tudás Nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókészség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemesgázok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések meg-

értése. A nemesgázok előfordulásának és mindennapi életben betöltött 

szerepének magyarázata a tulajdonságaik alapján. A reakciókészség és 

a gázok relatív sűrűségének alkalmazása a nemesgázok előfordulásá-

val, illetve felhasználásával kapcsolatban. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési köve-

telmények/ mód-

szertani ajánlá-

sok 

Kapcsolódási pontok 

Elektronszerkezet – kis reakciókészség 

összefüggése. [Halmazszerkezet, rácstípus.] 

Gerjeszthetőség – felhasználás. 

Fizikai tulajdonságok, a legtöbb anyaggal 

szemben kismértékű reakciókészség – elemi 

állapot. Nagyobb rendszámúak esetében vannak 

vegyületek: XeO2, XeO4, XeF2. 

Hélium 

Fizikai tulajdonság: kis sűrűség, a 

legalacsonyabb forráspontú elem. 

Előfordulás: földgáz, világegyetem, Napban 

keletkezik magfúzióval. Felhasználás: 

léggömbök, léghajók, mesterséges levegő 

(keszonbetegség ellen), alacsony hőmérsékleten 

működő berendezések (szupravezetés). 

A nemesgázok 

általános 

sajátságainak 

megértése, az 

eltérések okainak 

értelmezése. 

 

Fizika: magfúzió, 

háttérsugárzás. 

Neon 

Előfordulás: a levegőben. Felhasználás: 

reklámcsövek töltőanyaga. 

Argon 

Előfordulás: a levegőben a legnagyobb 

mennyiségben lévő nemesgáz. Előállítás: a 

levegő cseppfolyósításával. Felhasználás: lehet 

védőgáz hegesztésnél, élelmiszerek 

csomagolásánál, kompakt fénycsövek 

töltőanyaga. Hőszigetelő üvegek, ruhák 

töltőanyaga. 

Kripton 

Előfordulás: a levegőben. Felhasználás: 

hagyományos izzók töltése, a volfrámszál 

védelmére (Bródy Imre). 

Xenon 

Előfordulás: a levegőben. Felhasználás: 

ívlámpák, vakuk, mozigépek: nagy fényerejű 

gázkisülési csövek. 

Radon 

Élettani hatás: radioaktív. A levegőben a 

háttérsugárzást okozza. Felhasználás: a 

gyógyászatban képalkotási eljárásban, 

sugárterápia. 

 Fizika: fényforrások. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemesgáz-elektronszerkezet, relatív sűrűség. 

 

 

Tematikai egység Hidrogén 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Apoláris kovalens kötés, izotóp, magfúzió, diffúzió, redukálóképesség, 

izotópok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása 

közötti összefüggések megértése.  

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Atomszerkezet, izotópok. [A nehézvíz és 

annak szerepe.] 

Molekulaszerkezet, polaritás, 

halmazszerkezet. 

Fizikai tulajdonságok, [diffúziósebesség]. 

Kémiai reakciók: oxigénnel (égés, 

durranógáz) és egyéb kovalens hidridek. 

Robbanáskor végbemenő láncreakciók, ezzel 

kapcsolatos katasztrófák. [Kis 

elektronegativitású fémekkel szemben 

oxidálószer (ionos hidridek). Intersticiális 

hidridek.] 

Felhasználás: Léghajók, ammóniaszintézis, 

műanyag- és robbanószergyártás, margarin 

előállítása, rakéta hajtóanyaga. 

Előfordulása a világegyetemben és a Földön. 

Természetben előforduló vegyületei: víz, 

ammónia, szerves anyagok. 

[A magfúzió jelenősége.] Izotópjainak 

gyakorlati szerepe. A hidrogén mint alternatív 

üzemanyag. 

Ipari és laboratóriumi előállítás. 

A hidrogén 

különleges 

tulajdonságainak és 

azok szerkezeti 

okainak megértése, 

alkalmazása a 

felhasználási 

módjainak 

magyarázatára. 

 

Fizika: 

hidrogénbomba, 

magreakciók, 

magfúzió, a 

tömegdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: II. 

világháború, a 

Hindenburg léghajó 

katasztrófája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer. 

 

Tematikai egység Halogének 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris, poláris 

kovalens kötés, oxidálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő tulajdon-

ságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok biztonságos 

használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján. 

Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt anyagok is le-

hetnek mérgezők, minden a mennyiségen és a felhasználás módján 

múlik. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az 

elemek és azok vegyületei között. A hagyományos fényképezés alap-



 

 

jainak megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési köve-

telmények/ mód-

szertani ajánlások 

Kapcsolódási pon-

tok 

Fluor 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: 

legnagyobb elektronegativitás, legerősebb 

oxidálószer. Reakció hidrogénnel. Előfordulás: 

ásványokban, fogzománcban. 

Klór 

Fizikai tulajdonságok. Fizikai és kémiai oldódás 

megkülönböztetése. 

Kémia reakciók: vízzel, fémekkel (halosz = 

sóképzés), hidrogénnel, más halogenidekkel 

(standardpotenciáltól függően). 

Előállítás: ipari, laboratóriumi. Felhasználás: 

sósav, PVC-gyártás, vízfertőtlenítés (klórozott 

fenolszármazékok veszélye). Élettani hatás: 

mérgező. 

Nátium-klorid (kősó): 

Fizikai tulajdonságok. Előfordulás. Élettani 

hatása: testnedvekben, idegsejtek működésében, 

magas vérnyomás rizikófaktora a túlzott 

sófogyasztás („fehér méreg”). Felhasználás: 

útsózás hatása a növényekre, gépjárművekre. 

Hidrogén-klorid: 

Fizikai tulajdonságok. Vizes oldata: sósav. 

Maximális töménység. Kémiai reakció, illetve a 

reakció hiánya különböző fémek esetében. 

Előfordulás: gyomorsav-gyomorégés, háztartási 

sósav. 

Hipó: összetétele, felhasználása, vizes oldatának 

kémhatása, veszélyei. (Semmelweis Ignác: 

klórmeszes kézmosás.) 

Bróm 

Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai reakciók: telítetlen szénhidrogének 

kimutatása addíciós reakcióval. Élettani hatás: 

maró, nehezen gyógyuló sebeket okoz. 

Jód 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: 

hidrogénnel, fémekkel. Felhasználás: jódtinktúra. 

Előfordulás: tengeri élőlényekben, 

pajzsmirigyben (jódozott só). 

Hidrogén-halogenidek 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. 

[A saverősség változása a csoportban – a kötés 

polaritása.] 

A halogénelemek és 

vegyületeik moleku-

laszerkezete, polari-

tása, halmazszerke-

zete, valamint fizikai 

és kémiai tulajdon-

ságai közötti össze-

függések megértése, 

alkalmazása, kör-

nyezettudatos és 

egészségtudatos 

magatartás kialakítá-

sa. 

 

Biológia-

egészségtan: a só 

jódozása, a fogkrém 

fluortartalma, gyo-

morsav, kiválasztás 

(kloridion), a jód 

szerepe. 

 

Fizika: az energia-

fajták egymásba 

való átalakulása, 

elektrolízis, lég-

nyomás. 

 

Földrajz: sóbányák. 

Kulcsfogal- Veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás 



 

 

mak/fogalmak sóoldat, szublimáció. 

 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Kétszeres kovalens kötés, allotróp módosulat, sav, oxidálószer, freon, 

oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele 

és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. Az 

oxigén és a kén eltérő sajátságainak magyarázata. A kénvegyületek 

változatossága okainak megértése. A környezeti problémák iránti érzé-

kenység fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési köve-

telmények/ mód-

szertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

Molekulaszerkezet: allotróp módosulat – a 

dioxigén és az ózon molekulaszerkezete. 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

reakció hidrogénnel (durranógáz, égés), oxidok, 

hidroxidok, oxosavak képződése. Előállítás: 

iparban és laboratóriumban. 

Felhasználás: lángvágó, lélegeztetés, kohászat. 

Az oxigén szerepe az élővilágban (légzés, 

fotoszintézis). A vízben oldott oxigén 

oldhatóságának hőmérsékletfüggése. 

Áltudomány: oxigénnel dúsított italok. 

Ózon 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

Sok anyaggal szemben nagy reakciókészség, 

bomlékony. 

Az ózon keletkezése és elbomlása, 

előfordulása. A magaslégköri ózonréteg 

szerepe, vékonyodásának oka és 

következményei. Élettani hatás: az ózon mint 

fertőtlenítőszer, a felszínközeli ózon mint 

veszélyes anyag (szmog, fénymásolók, 

lézernyomtatók). Az „ózondús levegő” téves 

képzete. 

Az oxigéncsoport 

elemeinek és vegyü-

leteiknek áttekinté-

se, a szerkezet és 

tulajdonságok közöt-

ti kölcsönhatások 

megértése és alkal-

mazása, környezet-

tudatos és egészség-

tudatos magatartás 

kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata, 

oxigénszállítás. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és összeté-

tele. 

Víz 

Molekulaszerkezet: alak, polaritás, 

halmazszerkezet.  

Fizikai tulajdonságok: a sűrűség változása a 

hőmérséklet függvényében, magas olvadáspont 

és forráspont, nagy fajhő, a nagy felületi 

feszültség és oka (Eötvös Loránd). Kémiai 

tulajdonság: autoprotolízis, amfotéria, a víz 

mint reakciópartner. Édesvíz, tengervíz 

összetétele, az édesvízkészlet értéke. 

 Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz 

különleges 

tulajdonságai, 

hőtágulás, a hőtágulás 

szerepe a természeti 

és technikai 

folyamatokban. 



 

 

Hidrogén-peroxid 

Molekulaszerkezet: alak, polaritás, 

halmazszerkezet. Fizikai tulajdonságai. Kémiai 

tulajdonság: bomlás [diszproporció], a 

bomlékonyság oka. Oxidálószer és 

redukálószer. Felhasználás: rakéta-üzemanyag, 

hajszőkítés, fertőtlenítés, víztisztítás (Hyperol). 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 

szennyeződése. 

Kén 

Halmazszerkezet: allotróp módosulatok. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: égése. 

Előfordulás: terméskén, kőolaj 

(kéntelenítésének környezetvédelmi 

jelentősége), vegyületek: szulfidok (pirit, 

galenit), szulfátok stb., fehérjékben. 

Felhasználás: növényvédő szerek, 

kénsavgyártás, a gumi vulkanizálása. 

Hidrogén-szulfid (kénhidrogén) 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: sav-bázis 

és redoxi tulajdonságok. Élettani hatás: 

mérgező. Előfordulás: gyógyvizekben. 

Kén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai tulajdonságok: reakció vízzel. 

Előfordulás: fosszilis tüzelőanyagok 

égetésekor. Élettani hatás: mérgező. 

Felhasználása: boroshordók fertőtlenítése, 

kénsavgyártás. 

Kénessav 

Keletkezése: kén-dioxid és víz reakciójával: 

savas eső kialakulásának okai, káros hatásai. 

Szulfitok a borban. 

Kén-trioxid 

Molekulaszerkezet. Előállítás: kén-dioxidból. 

Kémiai reakció: vízzel kénsavvá alakul. 

Kénsav 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: sav-

bázis, redoxi: fémekkel való reakció, 

passziválás, szenesítés. Kétértékű sav – 

savanyú só. Kénsavgyártás. Felhasználás: pl. 

akkumulátorok, nitrálóelegyek. 

Szulfátok  

A szulfát-ion elektronszerkezete, térszerkezete, 

glaubersó, gipsz, rézgálic, [barit, timsó].  

Nátrium-tioszulfát 

Reakciója jóddal [jodometria]. Felhasználása 

fixírsóként. 

A kén és egyes ve-

gyületei gyakorlati 

jelentőségének meg-

értése, környezettu-

datos és egészségtu-

datos magatartás 

kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indiká-

torok, a levegő szeny-

nyezettsége. 

Kulcsfogalmak/ Autoprotolízis, édesvíz, tartósítószer, oxidáló sav, légszennyező gáz, savas 



 

 

fogalmak eső, kétértékű sav. 

 

Tematikai egység Nitrogéncsoport 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyező gáz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése, legfonto-

sabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött jelentőségének felisme-

rése. Az anyagok természetben való körforgásának megértése. Helyi 

környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak megismerése 

és válaszkeresés a problémára. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési köve-

telmények/ mód-

szertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Nitrogén 

A nitrogén molekulaszerkezete, fizikai 

tulajdonságai. Kémiai tulajdonság: kis 

reakciókészség a legtöbb anyaggal szemben, 

reakció oxigénnel és hidrogénnel. Élettani 

hatás: keszonbetegség. 

Ammónia 

Molekulaszerkezet: alak, kölcsönhatások a 

molekulák között. Fizikai tulajdonságok. 

Könnyen cseppfolyósítható. Kémiai 

tulajdonságok: sav-bázis reakciók – vízzel, 

savakkal. Előállítás: szintézis és körülményei, 

dinamikus egyensúly. Keletkezés: szerves 

anyagok bomlása (WC-szag). Felhasználás: pl. 

ipari hűtők, műtrágyagyártás, 

salétromsavgyártás. 

A nitrogén oxidjai 

NO keletkezése villámláskor és belső égésű 

motorokban. NO2 fizikai tulajdonságai, 

[dimerizáció]. Élettani hatások: értágító hatás 

(Viagra), mérgező kipufogógázok, gépkocsi-

katalizátor alkalmazása. Felhasználás: 

salétromsavgyártás. N2O: kéjgáz. Élettani 

hatás: bódít. (Davy: érzéstelenítés). 

Felhasználás: pl. habpatron, szülészet, 

üzemanyag-adalék, méhészet. 

Salétromsav  

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai tulajdonságok: sav-bázis és redoxi. 

Választóvíz, királyvíz. Előállítás: a 

salétromsavgyártás lépései. 

Nitrátok 

A nitrát-ion elektronszerkezete, térszerkezete. 

A nitrátok oxidáló hatása. Felhasználás: 

ammónium-nitrát: pétisó; kálium-nitrát: 

A nitrogéncsoport 

elemeinek és ve-

gyületeinek rövid 

áttekintése, a szer-

kezet és tulajdonsá-

gok közötti köl-

csönhatások megér-

tése és alkalmazása, 

környezettudatos és 

egészségtudatos 

magatartás kialakí-

tása. 

nitrátban. 

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén 

körforgásban, a levegő 

és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, 

eutrofizáció, a 

műtrágyák hatása a 

növények fejlődésére, 

a fogak felépítése, a 

sejthártya szerkezete. 

Biolumineszcencia. 

 

Fizika: II. főtétel, fény. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Irinyi 

János. 



 

 

puskapor. Műtrágyák és szerepük, valamint 

környezeti veszélyeik. Eutrofizáció, primőr 

termékek. 

A nitrogén körforgása a természetben, 

szennyvíztisztítás. Azidok előnye és hátránya a 

légzsákokban. Nitritek szerepe a tartósításban 

(pácsók). 

Foszfor 

Az allotróp módosulatok és összehasonlításuk. 

A gyufa régen és ma, Irinyi János. A foszfor 

használata a hadiiparban. 

Difoszfor-pentaoxid  

Kémiai tulajdonság: higroszkópos (szárítószer), 

vízzel való reakció [dimerizáció].  

Foszforsav 

Molekula- és halmazszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: reakció 

vízzel és NaOH-dal több lépésben, középerős, 

háromértékű sav – savanyú sók, foszfátok, 

hidrolízisük. Felhasználás: üdítőitalokban és 

rozsdaoldó szerekben. Élettani hatás. 

Foszfátok  

A foszfátion elektronszerkezete, 

térszerkezetetrisó felhasználása.  

A foszfor körforgása a természetben. 

Műtrágyák, mosószerek, vízszennyezés – 

eutrofizáció. A fogak és a csontok felépítésében 

játszott szerepe. Foszfolipidek – sejthártya. 

Energia tárolására szolgáló szerves vegyületek. 

(ATP, [KP]) Lumineszcencia (foszforeszkálás 

és fluoreszkálás).  

A foszfor és egyes 

vegyületei gyakor-

lati jelentőségének 

megértése, környe-

zettudatos és egés-

zségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eutrofizáció, anyagkörforgás, gyulladási hőmérséklet, lumineszcencia. 

 

Tematikai egység Széncsoport 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Atomrács, allotróp módosulat, szublimáció, gyenge sav. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek megvizs-

gálása. A szén és szilícium vegyületek szerkezete, összetétele és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid 

kvóta napjainkban betöltött szerepének megértése. A földkérget felépí-

tő legfontosabb vegyületek: a karbonátok és szilikátok jelentőségének 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési köve-

telmények/ mód-

szertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Szén 

A grafit, a gyémánt, a fullerének szerkezetének 

összehasonlítása. Fizikai tulajdonságok. Előfor-

A széncsoport két 

leggyakoribb ele-

mének és vegyüle-

Biológia-egészségtan: 

adszorpció, a szén-

dioxid az élővilágban, 



 

 

dulásuk, felhasználásuk (nanocsövek). A ter-

mészetes szenek keletkezése, felhasználásuk 

története, környezeti problémái. Mesterséges 

szenek: előállítás, adszorpció. 

Szén-monoxid 

[Molekulaszerkezet: datív kötés, apoláris jelle-

gének oka.] Fizikai tulajdonságok. Kémiai tu-

lajdonság: redukálószer – vasgyártás, égése. 

Keletkezése: széntartalmú anyagok tökéletlen 

égésekor. Élettani hatás: az életet veszélyeztető 

mérgező hatása konkrét példákon keresztül. 

Szén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok (szá-

razjég, szublimáció). Kémiai tulajdonság: víz-

ben oldódás (fizikai és kémiai) – kémhatás. 

Környezetvédelmi probléma: az üvegházhatás 

fokozódása, klímaváltozás. Élettani hatása: 

osztályterem szellőztetése, fejfájás, borospin-

cében, zárt garázsokban összegyűlik, kimutatá-

sa. 

Szénsav 

A szén-dioxid vizes oldata, savas kémhatás. A 

szén-dioxiddal dúsított üdítők hatása a szerve-

zetre. (Jedlik Ányos – szikvíz.) 

Karbonátok és hidrogén-karbonátok 

A karbonát-ion elektronszerkezete és térszerke-

zete. Szóda, szódabikarbóna, mészkő, dolomit. 

A szén körforgása a természetben. 

teiknek ismerete, a 

szerkezetük és tu-

lajdonságaik közötti 

összefüggések 

megértése és alkal-

mazása, környezet-

tudatos és egés-

zségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

fotoszintézis, sejtlég-

zés, a szén-dioxid szál-

lítás. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: karsztjelen-

ségek. 

Szilícium 

Halmazszerkezet és fizikai tulajdonság: atom-

rács, félvezetők. Felhasználás: elektronika, 

mikrocsipüzem, ötvözet. Előfordulás: ásványok  

Szilikonok szerkezete, tulajdonságai, jelentősé-

ge napjainkban. Szilikon protézisek szerepe a 

testben (előnyök, hátrányok). 

Szilícium-dioxid  

Halmazszerkezet. Üveggyártás. Atomrácsból 

amorf szerkezet. Újrahasznosítás. 

Szilkátok 

Szilikátok előfordulása ásványokban és kőze-

tekben, felhasználásuk. A vízüveg tulajdonsá-

gai és felhasználása. 

A szilícium és 

egyes vegyületei 

gyakorlati jelentő-

ségének megértése, 

környezettudatos és 

egészségtudatos 

magatartás kialakí-

tása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, rétegrács, üvegházhatás, amorf anyag, szili-

kát, szilikon. 

 

Tematikai egység A fémek általános jellemzése 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Fémes kötés, ötvözet, érc, redukció, galváncellák, standardpotenciál, 

elektrolízis, galvanizálás. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezetünkben lévő fémtárgyak hasonlóságainak, illetve eltérő tu-

lajdonságaik okainak megértése. A fémek eltérő értékének magyarázata 

az előfordulásukkal, tulajdonságaikkal és felhasználási módjaikkal. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-

mák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A fémek előfordulása a természetben. 

Felfedezésük és előállításuk története. 

Szerepük, jelentőségük változása a történelmi 

korokban. A fémrács szerkezete és jellemzése. 

A fémek fizikai tulajdonságai: halmazállapot, 

olvadáspont, sűrűség (könnyű- és nehézfémek), 

megmunkálhatóság és ezek összefüggése a 

rácsszerkezettel, elektromos és hővezetés, szín 

és ezek okai. 

Ötvözetek: Az ötvözetek fogalma, szerkezetük. 

A fémek kémiai tulajdonságai. A korrózió és a 

korrózióvédelem. Passzív állapot, a felületi 

védelem és az ötvözés jelentősége. Helyi elem 

kialakulása. 

A fémek általános 

sajátosságainak 

ismerete, ezek okainak 

megértése. Fémek 

korrózióvédelme, 

környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

 

Fizika: 

elektromos és 

hővezetés, 

sűrűség, 

olvadáspont, 

mágnesesség, 

szín. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könnyűfém, nehézfém, korrózióvédelem. 

 

Tematikai egység Az s-mező fémei 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, felületaktív 

anyagok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonsá-

gai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A vízkeménység, a 

vízlágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes kezelése a hétköznap-

okban. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: redukálószerek, 

sóképzés, reakció vízzel. 

Előfordulás: vegyületeikben, 

természetes vizekben oldva, 

sóbányákban. Előállítás: 

olvadékelektrolízissel (Davy). 

Vegyületeik felhasználása: kősó, 

lúgkő, hipó, szóda, 

szódabikarbóna, trisó. 

Alkálifémek és földfémek hason-

lóságai, illetve eltérő sajátságai 

okainak megértése, környezettu-

datos és egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

a csont kémiai 

összetétele, kiválasztás 

(nátrium- és 

káliumion), 

idegrendszer (nátrium- 

és káliumion), 

ízérzékelés – sós íz 

fiziológiás sóoldat. 

Alkáliföldfémek  

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: redukálószerek, 

sóképzés, reakció vízzel. 

Vegyületeik felhasználása az 

  



 

 

építőiparban: mészkő, égetett 

mész, oltott mész, gipsz. Élettani 

hatás: kalcium- és 

magnéziumionok szerepe a 

csontokban, izomműködésben. 

Jelentőség: a vízkeménység okai. 

A lágy és a kemény víz (esővíz, 

karsztvíz). A kemény víz káros 

hatásai a háztartásban és az 

iparban. Változó és állandó 

vízkeménység. A vízlágyítás 

módszerei: desztillálás, 

vegyszeres vízlágyítás, 

ioncserélés. A háztartásban 

használt ioncserés vízlágyítás, 

ioncserélő (mosogatógép 

vízlágyító sója). Vízkőoldás: 

savakkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Redukálószer, lángfestés, olvadékelektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, 

ioncserélő. 

 

Tematikai egység A p-mező fémei 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Savak és bázisok, oxidáció, izotópok, amfoter tulajdonságok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A vegyü-

leteik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok fel-

ismerése és alkalmazása. A vörösiszap-katasztrófa okainak és követ-

kezményeinek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alumínium 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: passziválódás és 

védő oxidréteg, amfoter sajátság. 

Előfordulás: a földkéregben 

(bauxit, kriolit), agyagféleségek. 

Előállítás és felhasználás: 

bauxitból: kilúgozás, 

timföldgyártás, elektrolízis; 

példák a felhasználásra. A hazai 

alumíniumipar problémái, 

környezetszennyezés, 

újrahasznosítás. 

Az alumínium-ion feltételezett 

élettani hatása (Alzheimer-kór). 

Ón és ólom  

Atomszerkezet: különböző 

izotópok és azok tömegszáma, 

neutronszáma [Hevesy György]. 

A p-mező fémei és vegyületeik 

tulajdonságainak megértése, ezek 

anyagszerkezeti magyarázata, 

környezettudatos és egészségtu-

datos magatartás kialakítása. 

 

Fizika: elektromos 

ellenállás, akkumulátor  

 

Biológia-egészségtan: 

az ólom 

felhalmozódása a 

szervezetben, 

ólommérgezés tünetei, 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 



 

 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: felületi védőréteg 

kialakulása levegőn. Reakcióik: 

oxigénnel, halogénekkel, az ón 

amfoter sajátsága. Mai és egykori 

felhasználásuk: 

akkumulátorokban, ötvöző 

anyagként, festékalapanyagként, 

nyomdaipar, forrasztóón. Az 

ólomvegyületek mérgező, 

környezetszennyező hatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amfoter anyag, érc, vörösiszap, környezeti katasztrófa. 

 

Tematikai egység A d-mező fémei 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Eltérő szerkezetű fémrácsok, redukciós előállítás, mágnes, ötvözet, 

nemesfém. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az ötvözetek sokrétű 

felhasználásának megértése. A nehézfém-vegyületek élettani hatásai-

nak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. A tiszai cianidszennyezés 

aranybányászattal való összefüggésének megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmé-

nyek/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Vas 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: 

rozsdásodás nedves levegőn, a rozsda szerkezete, 

a vas korrózióvédelme. A vaspor égése a 

csillagszóróban. Reakció pozitívabb standard 

potenciálú fémek ionjaival. 

Előállítás és felhasználás: vasgyártás. Fontosabb 

vasércek. Huta és hámor. A modern kohó 

felépítése, működése, a koksz szerepe, a 

salakképző szerepe. A redukciós egyenletek és a 

képződő nyersvas. Acélgyártás: az acélgyártás 

módszerei, az acél kedvező sajátságai és annak 

okai, az ötvözőanyagok és hatásuk. Az edzett 

acél. Vas biológiai jelentősége (növényekben, 

állatokban). Újrahasznosítás, szelektív gyűjtés. 

Kobalt 

Ötvözőfém. A kobalt-klorid vízmegkötő hatása 

és színváltozása. Élettani jelentősége: B12 

vitamin. 

Nikkel 

Ötvözőfém: korrózióvédelem, fémpénzek, orvosi 

műszerek. Ionjai zöldre festik az üveget. 

Margaringyártásnál katalizátor. Galvánelemek. 

A d-mező fémeinek 

atomszerkezete és ebből 

adódó tulajdonságaik 

megértése. A vascso-

port, a króm, a mangán, 

a volfrám és a titán fizi-

kai tulajdonságai (sűrű-

ség, keménység, olva-

dáspont, mágneses tu-

lajdonság) és felhaszná-

lásuk közötti összefüg-

gések megértése. Kör-

nyezettudatos és egés-

zségtudatos magatartás 

kialakítása. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

hemoglobin 

szerepe az 

emberi 

szervezetben. 

enzimek: 

biokatalizátorok, 

a nehézfémsók 

hatása az élő 

szervezetre, B12 

vitamin 

 

Fizika: fényel-

nyelés, fény-

visszaverés, 

ferromágnesség, 

modern fényfor-

rások. 

 

Földrajz: vas- 

és acélgyártás. 

 



 

 

Élettani hatás: fémallergia („ingerlany”), rákkeltő 

hatás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szólá-

sok. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: réz-

kor, bronzkor, 

vaskor. 

Króm 

Ötvözőfém: korrózióvédő bevonat, rozsdamentes 

acél. [Mikroelem: a szénhidrát-anyagcsere 

enzimjeiben.] A kromátok és bikromátok mint 

erős oxidálószerek (kálium-bikromát, 

ammónium-bikromát). 

Mangán  

Kémiai tulajdonságok: különböző oxidációs 

állapotokban fordulhat elő. Fontos vegyületei a 

barnakőpor és a kálium-permanganát. A kálium-

permanganát felhasználása (fertőtlenítés, 

oxidálószer. [permanganometria]). 

Volfrám 

Fizikai tulajdonságok: a legmagasabb 

olvadáspontú fém. Felhasználás: izzószál, 

ötvözőanyag: páncélautók. 

Titán 

Fizikai tulajdonságok. Felhasználás: 

repülőgépipar, űrhajózás, hőszigetelő bevonat 

építkezéseknél. 

 

Réz 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: 

oxigénnel, nedves levegővel, savakkal. A réz 

felhasználása: hangszerek, tetőfedés, ipari üstök, 

vezetékek. Ötvözetek: bronz, sárgaréz. 

Rézgálic  

Felhasználása permetezőszerként. A 

rézvegyületek élettani hatása: nyomelem, de 

nagyobb mennyiségben mérgező.  

Az arany és az ezüst 

Fizikai tulajdonságaik. 

Kémiai reakciók: nemesfémek, ezüst reakciója 

hidrogén-szulfiddal és salétromsavval. 

Választóvíz, királyvíz. Felhasználás: ékszerek 

(fehér arany), dísztárgyak, vezetékek. Élettani 

hatás: Az ezüst vízoldható vegyületei mérgező, 

illetve fertőtlenítő hatásúak, felhasználás 

ivóvízszűrőkben, zoknikban ezüstszál, kolloid 

ezüst spray. 

Ezüst-halogenidek 

Kötéstípus, szín, [vízoldékonyságuk 

különbözőségének oka], bomlásuk, a papíralapú 

fényképezés alapja. [Ezüstkomplexek képződése, 

jelentősége a szervetlen és a szerves analitikában, 

argentometria.] 

Platina 

A platinafémek története. Felhasználása: óra- és 

A rézcsoport és a platina 

felhasználási módjainak 

magyarázata a tulajdon-

ságaik alapján.  

 



 

 

ékszeripar, orvosi implantátumok, elektródák 

(digitális alkoholszondában), gépkocsi-

katalizátorokban. 

Cink 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: égés, 

reakció kénnel, savakkal, lúgokkal. Felhasználás: 

korrózióvédő bevonat (horganyzott bádog). 

Ötvöző anyag. ZnO: fehér festék, hintőpor, 

bőrápoló, napvédő krémek. 

Élettani hatás: mikroelem enzimekben, de nagy 

mennyiségben mérgező. 

Kadmium 

Felhasználás: korrózióvédő bevonat, szárazelem. 

Felhasználása galvánelemekben (ritka, drága 

fém). 

Élettani hatás: vegyületei mérgezők (Itai-itai 

betegség Japánban), szelektív gyűjtés. 

Higany 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságai: 

általában kevéssé reakcióképes, de kénnel 

eldörzsölve higany-szulfid, jóddal higany-jodid 

keletkezik. Ötvözetei: amalgámok. Élettani hatás: 

gőze, vízoldható vegyületei mérgezők. 

Felhasználás: régen hőmérők, vérnyomásmérők, 

amalgám fogtömés, fénycsövek. Veszélyes 

hulladék, szelektív gyűjtés. 

A cinkcsoport elemei és 

vegyületeik felhasználá-

sának magyarázata a 

sajátosságaik alapján. 

Környezettudatos és 

egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemesfém, érc, nyomelem, amalgám, ötvözet, környezeti veszély. 

 

Tematikai egység 
Az érettségi követelmények által előírt kísérletek gya-

korlása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az érettségi követelmények által előírt kísérletek elvégzéséhez és ma-

gyarázatához szükséges ismeretek, készségek és képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és 

képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai kísér-

letek és vizsgálatok megtervezésekor, végrehajtásakor és magyarázata-

kor, A szabályszerű és balesetmentes kísérletezés, a pontos megfigye-

lés, valamint a tapasztalatok szakszerű lejegyzésének gyakorlása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia érettségi követelményei-

nek megfelelő ismeretek 

A kémia tantárgy érettségi köve-

telményekben szereplő tananya-

ga. 

A kémia tantárgyban tanultak 

ismétlése, rendszerezése és al-

kalmazása a kémia érettségi szó-

beli vizsgájának követelményei 

szerint. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kísérletekhez kapcsolódó összes fontos fogalom. 

 



 

 

Tematikai egység 
Az érettségi követelmények által előírt számítási felada-

tok gyakorlása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az érettségi követelmények által előírt számítási és problémamegoldó 

feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és 

képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai szá-

mítási feladatok megoldásakor. A problémamegoldás lépéseinek gya-

korlása konkrét kémiai tárgyú feladatok vonatkozásában. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia érettségi feladattípusai. 

A kémia érettségi követelménye-

iben szereplő számítási és egyéb 

(problémamegoldó) feladatok. 

A kémia érettségi követelményei 

által aktuálisan előírt számítási és 

egyéb (problémamegoldó) fela-

dattípusok ismétlése és gyakorlá-

sa. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A számolási feladatokhoz kapcsolódó összes fontos fogalom. 



 

 

Biológia–egészségtan 



 

 

7–8. évfolyam 

Heti és éves óraterv 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 2 óra 72 óra 

8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 

 

7. évfolyam 

A tematikai egységek áttekintő táblázata 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 
12 óra 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 
14 óra 

Az élőlények változatossága III.  

Az élővilág alkalmazkodás a hideghez, és a világtenger övezeteihez 
12 óra 

Rendszer az élővilág sokféleségében 12 óra 

Részekből egész 14 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 8 óra 

Az éves óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. 

 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) 

Előzetes tudás: 

 Az éghajlat elemei, a talaj (humusz), az éghajlati övezetek jellemzői.  

 A környezeti tényezők hatása az élőlényekre.  

 Táplálkozási lánc.  

 A víz körforgása a természetben.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

 A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatának, az 

életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése során.   

 Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti kölcsönhatások 

típusain keresztül.  

 Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális környezetszennyezés 

globális következményeinek feltárása.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

Hogyan határozzák meg az élettelen 

környezetei tényezők az élőket, az 

élők az élőket, az élettelen az élőket, 

az élettelen az élettelent? 

Példák a növények környezet-

hez való alkalmazkodására (szá-

razságtűrő, fénykedvelő, ár-

nyéktűrő). 

Kémia: a víz szerke-

zete és jellegzetes 

tulajdonságai. 

 



 

 

A környezeti tényezők (fény, hőmér-

séklet, levegő, víz, talaj) hatása a 

növényzet kialakulására. 

 

Miért elképzelhetetlen az ÉLET víz 

nélkül?  

A víz szerepe a földi élet szempont-

jából (testalkotó, élettér, oldószer).  

 

Szobanövényeink egy része trópusi 

eredetű. Milyen ápolási igényben 

nyilvánul ez meg (pl. orchideák, 

broméliák, kaktuszok, filodendron)?  

Példák az élőlényeknek a magas hő-

mérséklethez való alkalmazkodásra.  

 

Az életközösségek vízszintes és füg-

gőleges rendeződése, mint a környe-

zeti feltételek optimális kihasználá-

sának eredménye. 

 

A forró éghajlati öv jellegzetes 

biomjainak jellemzése (területi elhe-

lyezkedés, kialakulásuk okai, főbb 

növény- és állattani jellemzői). 

 

Fajok közötti jellegzetes kölcsönha-

tások (együttélés, versengés, élőskö-

dés, táplálkozási kapcsolat) a trópusi 

éghajlati öv életközösségeiben. 

 

Milyen következményekkel jár az 

erdők kiirtása? Milyen forrásból 

tudjuk C-vitamin szükségletünket 

kielégíteni a téli hónapokban? 

A trópusi éghajlati öv fontosabb ha-

szonnövényei, szerepük a táplálko-

zásban. 

 

Mi befolyásolja az élőlények ismétlő-

dő, ritmusos aktivitását? 

A biológiai óra.  

 

Milyen következményekkel jár az 

erdők kiirtása?  

Az élőhelyek pusztulásának, azon 

belül az elsivatagosodásnak az okai 

és következményei.  

 

Példák a víz fontosságára. 

 

A magas hőmérséklet mellett a 

csapadék mennyiségéhez, illet-

ve eloszlásához való alkalmaz-

kodási stratégiák (testfelépítés, 

életmód, élőhely és viselkedés) 

bemutatása néhány jellegzetes 

forró éghajlati  

növény és állat példáján keresz-

tül. 

 

Az élővilággal kapcsolatos tér-

beli és időbeli mintázatok ma-

gyarázata a forró éghajlati öv 

biomjaiban. 

 

A kedvezőtlen környezet és a 

túlélési stratégiákban megnyil-

vánuló alkalmazkodás  

felismerése.  

 

 

Táplálkozási lánc összeállítása a 

forró éghajlati öv biomjainak 

jellegzetes élőlényeiből. 

 

A trópusokról származó gyü-

mölcsökkel és fűszerekkel kap-

csolatos  fogyasztási szokások 

elemzése; kapcsolatuk a kör-

nyezetszennyezéssel. 

 

Projektmunka lehetősége: a 

forró éghajlati övben megvaló-

suló emberi tevékenység (az 

ültetvényes gazdálkodás, a faki-

termelés, a vándorló-égető 

földművelés, a vándorló állatte-

nyésztés, túllegeltetés, az em-

lősállatok túlzott vadászata) és  

a gyors népességgyarapodás 

hatása a természeti folyamatok-

ra; cselekvési lehetőségek fel-

mérése. 

Az elsivatagosodás megakadá-

lyozásának lehetőségei. 

Földrajz: A Föld 

gömb alakja és a 

földrajzi övezetes-

ség, a forró éghajlati 

öv. 

Tájékozódás térké-

pen. 

 

Matematika: model-

lezés; összefüggések 

megjelenítése.  

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgá-

ri ismeretek: A ten-

geren túli kereskede-

lem jelentősége (Ko-

lumbusz Kristóf) 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való alkal-

mazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, 

elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, 

madár, emlős. 

 

Tematikai egység: Az élőlények változatossága II. 

 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz (14 óra) 

Előzetes tudás 

 A környezeti tényezők hatása az élőlényekre.  

 Az éghajlat elemei és módosító hatásai.  

 Éghajlati övezetek.  

 Táplálkozási lánc.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

 Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megismerése 

megfigyelések és más információforrások alapján.  

 Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, élőhely és 

viselkedés kapcsolatának elemzésével.  

 Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, veszélyei feltárása 

során a globális problémákról való gondolkodás összekapcsolása a lokális, 

környezettudatos cselekvéssel.  

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Mely környezeti tényezőknek van 

elsődleges szerepük a növényzeti 

övek kialakulásában a mérsékelt 

övezetben? 

A természetes növénytakaró vál-

tozása a tengerszint feletti ma-

gasság, illetve az egyenlítőtől 

való távolság függvényében. 

A mérsékelt övezet és a magas-

hegységek környezeti jellemzői.  

 

Hogyan változik egy rét, vagy a 

park füve a nyári szárazságban, 

illetve eső után? 

A mérsékelt éghajlati övezet 

biomjainak (keménylombú er-

dők, lombhullató erdőségek, fü-

ves puszták jellemzői) jellemzése 

(földrajzi helye, legjellemzőbb 

előfordulása, környezeti feltét-

elei, térbeli szerkezete, jellegze-

tes növény- és állatfajok). 

 

Honnan „tudja” egy növény, 

A környezeti tényezők és az élővilág 

kapcsolatának bemutatása a mérsé-

kelt övi biomok néhány jellegzetes 

élőlényének példáján.  

 

A környezeti tényezők élővilágra tett 

hatásának értelmezése a mérsékelt 

övi (mediterrán, kontinentális, tajga, 

magashegységi övezetek, déli és 

északi lejtők) fás társulások összeha-

sonlításával. 

 

A megismert állatok és növények 

jellemzése (testfelépítés, életmód, 

szaporodás) csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

 

Példák az állatok közötti kölcsönha-

tásokra a jellegzetes hazai életközös-

ségekben.  

 

A lakóhely közelében jellegzetes 

természetes és mesterséges életkö-

zösségek összehasonlítása. 

Földrajz: Mérsé-

kelt övezet, medi-

terrán éghajlat, 

óceáni éghajlat, 

kontinentális ég-

hajlat, tajgaéghaj-

lat, függőleges 

földrajzi öveze-

tesség. 

Időjárási jelensé-

gek, a földfelszín 

és az időjárás 

kapcsolata, légkö-

ri és tengeri áram-

latok (Golf-

áramlat, szélrend-

szerek). Csapa-

dékfajták. 

 

Vizuális kultúra: 

formakarakterek, 

formaarányok. 

 

Magyar nyelv és 



 

 

hogy mikor kell virágoznia? 

Honnan „tudja” a rigó, hogy 

mikor van tavasz? 

A mérsékelt öv biomjainak jel-

legzetes növényei és állatai.  

 

Fajok közötti kölcsönhatások 

néhány jellegzetes hazai társu-

lásban (erdő, rét, víz-vízpart). 

 

Az ember természetátalakító 

munkájaként létrejött néhány 

tipikus mesterséges (mezőgazda-

sági terület, ipari terület, telepü-

lés) életközösség a Kárpát-

medencében.  

 

Hogyan alakulnak ki a savas 

esők és hogyan hatnak a termé-

szetre?  

A környezetszennyezés jellemző 

esetei és következményei (leve-

gő, víz, talajszennyezés). 

 

Melyek a parlagfű gyors elterje-

désének okai és következményei? 

Invazív és allergén növények 

(parlagfű). 

 

Az ember és a természet sokféle kap-

csolatának elemzése csoportmunká-

ban:  

– A természetes élőhelyek pusztu-

lásának okai (pl. savas eső, fakiter-

melés, az emlősállatok túlzott vadá-

szata, felszántás, legeltetés, turizmus) 

és veszélyei; a fenntartás lehetőségei. 

– Aktuális környezetszennyezési 

probléma vizsgálata. 

– Az invazív növények és állatok 

betelepítésének következményei. 

– Gyógy- és allergén növények 

megismerése. Gyógy -növények fel-

használásának, az allergén növények  

ellen való védekezés formáinak isme-

rete és jelentőségének felismerése. 

A lakókörnyezet közelében lévő élet-

közösség megfigyelése: a levegő-, a 

víz- és a talajszennyezés forrásainak, 

a szennyező anyagok típusainak és 

konkrét példáinak megismerése, 

vizsgálata. 

Lehetséges projektmunka: helyi kör-

nyezeti probléma felismerése, a véde-

lemre vonatkozó javaslat kidolgozá-

sa. 

irodalom: Szö-

vegértés - a szö-

veg egységei kö-

zötti tartalmi meg-

felelés felismeré-

se; a szöveg ele-

mei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kate-

gória-elem vi-

szony magyaráza-

ta. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: Al-

goritmus követé-

se, értelmezése, 

készítése. Változó 

helyzetek megfi-

gyelése; a válto-

zás kiemelése 

(analízis). Adatok 

gyűjtése, rendezé-

se, ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 

zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat. 

 

Tematikai egység: Az élőlények változatossága III. 

 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez (12 óra) 

Előzetes tudás: 

 Éghajlati övezetek.  

 Vizek– vízpartok élővilága.  

 Környezeti tényezők, életfeltételek.  

 A fajok közötti kölcsönhatások típusai.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

 Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése.  

 Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot közötti 

összefüggés megértése.  

 A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató életvitel, 

illetve az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása.  

 A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében játszott 

szerepének bemutatása konkrét példák alapján.  

 A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása.  

 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pon-

tok 

hasonlít a sivatagi, illetve a hideg 

égövi állatok túlélési stratégiája? 

A hideg éghajlati övezet 

biomjainak jellemzése az extrém 

környezeti feltételekhez való al-

kalmazkodás szempontjából.  

 

Miben mások a szárazföldi és a 

vízi élőhelyek környezeti feltét-

elei? 

A világtenger, mint élőhely: kör-

nyezeti feltételei, tagolódása.  

A világtengerek jellegzetes élőlé-

nyei, mint a vízi környezeti felté-

telekhez való alkalmazkodás pél-

dái.  

Mi kapcsolja össze a közös élőhe-

lyen élő fajokat? 

Az életközösségek belső kapcso-

latai, a fajok közötti kölcsönha-

tások konkrét típusai. 

Anyag- és energiaáramlás a ten-

geri életközösségekben. 

 

Az élőhelyek pusztulásának okai: 

a prémes állatok vadászata, a 

túlzott halászat, a bálnavadászat, 

a szennyvíz, a kőolaj, a radioak-

tív hulladék, a turizmus követ-

kezményei. 

 

Milyen veszélyekkel jár a globális 

fölmelegedés a sarkvidékek és az 

egész Föld élővilágára?  

A Föld globális problémái: túlné-

pesedés - a világ élelmezése, fo-

gyasztási szokások – anyag- és 

energiaválság, környezetszeny-

nyezés – a környezet leromlása. 

 

Konkrét példák a biológiának és 

az orvostudománynak a mező-

gazdaságra, az élelmiszeriparra, a 

népesedésre gyakorolt hatására. 

 

Hogyan függ az egyén életvitelé-

től a fenntarthatóság? 

Az extrém környezeti feltételekhez 

(magas és alacsony hőmérséklet, 

szárazság) való alkalmazkodás 

eredményeként kialakuló testfelépí-

tés és életmód összehasonlítása a 

hideg és a trópusi övben élő élőlé-

nyek példáin.  

 

Önálló kutatómunka: a világtenge-

rek szennyezésével kapcsolatos 

problémák.  

A megismert élőlények csoportosí-

tása különböző szempontok szerint.  

 

Táplálkozási lánc és táplálékozási 

piramis összeállítása a tengeri élő-

lényekből. 

Példák a fajok közötti kölcsönha-

tásokra a tengeri életközösségek-

ben. 

 

Kutatómunka: nemzetközi törekvé-

sek a környezetszennyezés meg-

akadályozására, illetve a környezeti 

terhelés csökkentésére. Az ember 

természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata pél-

dák alapján. 

 

Az életközösségek, a bioszféra sta-

bil állapotait megzavaró hatások és 

a lehetséges következmények azo-

nosítása. 

A környezeti kár, az ipari és termé-

szeti, időjárási katasztrófák okainak 

elemzése, elkerülésük lehetőségei-

nek bemutatása. 

 

A tejtermékek és antibiotikumok 

előállítása és a mikrobák, továbbá a 

biológiai védekezés és a kártevő-

irtás, valamint a védőoltások és a 

járványok kapcsolatának feltárása. 

 

Az energia-átalakító folyamatok 

környezeti hatásának elemzése, 

alternatív energiaátalakítási módok 

Földrajz: hideg 

övezet, sarkköri öv, 

sarkvidéki öv. 

 

Matematika: táblá-

zatok, rajzos model-

lek, diagramok, gra-

fikonok leolvasása, 

megértése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegér-

tés - a szöveg egy-

ségei közötti tartal-

mi megfelelés fel-

ismerése; szövegben 

elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk azono-

sítása, összekapcso-

lása, rendezése. 

 

Fizika: Az energia-

megmaradás elvé-

nek alkalmazása.  

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai.  

A Nap energiater-

melése. 

Időjárási jelenségek, 

a földfelszín és az 

időjárás kapcsolata. 

Csapadékfajták. 

Természeti kataszt-

rófák. Viharok, ár-

vizek, földrengések, 

cunamik. 

 



 

 

A fenntarthatóság fogalma, az 

egyéni és közösségi cselekvés 

lehetőségei a fenntarthatóság 

érdekében. 

Az éghajlat hatása az épített kör-

nyezetre (pl. hőszigetelés). 

összehasonlítása. 

Az energiatakarékos magatartás 

módszereinek és ezek fontosságá-

nak megismerése önálló forráskere-

sés és feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások eredményeinek 

értelmezése, egyéni vélemények 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, 

madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, 

táplálkozási piramis, fenntartható fejlődés, táplálkozási piramis. 

 

Tematikai egység: Rendszer az élővilág sokféleségében (12 óra) 

Előzetes tudás: 

 A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai.  

 A környezethez való alkalmazkodás formái.  

 A testfelépítés, életmód, élőhely és viselkedés kapcsolata.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

 Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése.  

 A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása.  

 A tudományos modellek változásának felismerése.  

 A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések megkülönböztetése.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mire jó a dolgok (könyvek, 

zenék, ruhák, gyűjtemények) 

csoportosítása és rendszere-

zése a hétköznapi életben?  

Az élőlények csoportosításá-

nak lehetőségei. 

 

Milyen szempontok szerint 

lehet csoportosítani az élőlé-

nyeket? Igaz-e, hogy az em-

ber a majomtól származik?  

A tudományos rendszerezés 

alapelvei a leszármazás elve, 

és néhány jellegzetes bizonyí-

téka. 

 

Az élővilág törzsfejlődésének 

időskálája. 

 

Baktériumok, egyszerű 

eukarióták, gombák, növé-

nyek és állatok 

A rendszerezés és a csoportosítás 

közti különbség megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a 

darwinizmussal és az evolúcióval 

kapcsolatos hitekről és tévhitekről.  

 

Rendszertani kategóriák (ország, 

törzs, osztály, faj) megnevezése, a 

közöttük lévő kapcsolat ábrázolá-

sa. 

 

A földtörténeti, az evolúciós és a 

történelmi idő viszonyának bemu-

tatása, az egyes változások egy-

máshoz való viszonyának érzéke-

lése. 

 

A hazai életközösségek jellegzetes 

fajainak rendszertani besorolása 

(ország, törzs). 

A főbb rendszertani csoportok jel-

lemzőinek felismerése 1-1 tipikus 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Egy hétköznapi 

kifejezés (rendszerezés) 

alkalmi jelentésének 

felismerése; a szöveg 

egységei közötti tartal-

mi megfelelés felisme-

rése. Kulturált könyv-

tárhasználat. 

 

Matematika: Halmazok 

eszközjellegű használa-

ta. 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi viszony; 

mellérendeltség. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. 

 

Földrajz: a természet-



 

 

általános jellemzői.  

A növények és állatok orszá-

ga jellegzetes törzseinek álta-

lános jellemzői.  

képviselőjének példáján.  

Egy magyar múzeumban, nemzeti 

parkban, természettudományi gyűj-

teményben stb. tett látogatás során 

látott, korábban ismeretlen fajok 

elhelyezése – a testfelépítés jelleg-

zetességei alapján - a fő rendszer-

tani kategóriákban. 

földrajzi folyamatok és 

a történelmi események 

időnagyságrendi és idő-

tartambeli különbségei. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: tájékozódás a tér-

ben és időben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 

Tematikai egység: Részekből egész (14 óra) 

 

Előzetes tudás: 

 A növények és az állatok testfelépítése.  

 Táplálkozási lánc.  

 Szaporodási típusok a növény- és az állatvilágban.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

 A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának elemzésén 

keresztül.  

 A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a benne 

összehangoltan - működő szerveződési szintek összefüggésében.  

 A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet egységére 

vonatkozó elképzelések formálása.  

 Az ember természetben elfoglalt helye, a természetben megjelenő méretek és 

nagyságrendek érzékeltetésével.  

 A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növényi sejt és 

növényi szervek működésének példáján.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Hogyan tudunk különbséget tenni élő és 

élettelen, növény és állat között?  

Az élő szervezet, mint nyitott rendszer. 

A rendszer és a környezet fogalma, 

kapcsolata, biológiai értelmezése. 

 

Miért nem képes a szövetes élőlények 

egy-egy sejtje az összes életműködés 

lebonyolítására, míg az egysejtűek 

egyetlen sejtje igen? 

A biológiai szerveződés egyeden belüli 

szintjei, a szintek közötti kapcsolatok. 

Testszerveződés a növény- és állatvi-

lágban.  

 

Az eukarióta sejt fénymikroszkópos 

szerkezete, a fő sejtalkotók (sejthártya, 

sejtplazma, sejtmag) szerepe a sejt élet-

Az élővilág méretskálája: a 

szerveződési szintek nagyság-

rendjének összehasonlítása.  

A rendszer és a környezet fo-

galmának értelmezése az egyed, 

és az egyed alatti szerveződési 

szinteken. 

 

A rendszerek egymásba ágya-

zottságának értelmezése az 

egyeden belüli biológiai szerve-

ződési szintek példáján. 

 

Növényi és állati sejt megfigye-

lése, összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés össze-

függései a növényi és az állati 

sejt példáján.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szö-

vegértés - a szö-

veg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés fel-

ismerése; a szö-

vegben megfo-

galmazott felté-

teleket teljesítő 

példák azonosí-

tása. 

 

Fizika: lencsék, 

tükrök, mikrosz-

kóp. 

 

Matematika: 



 

 

folyamataiban.  

 

Minek a megfigyelésére használunk 

távcsövet, tükröt, nagyítót, mikroszkó-

pot?  

A fény-, illetve az elektronmikroszkóp 

felfedezése, jelentősége a természettu-

dományos megismerésben. 

 

Miért keletkezik két egyforma sejt egy 

egysejtű élőlénye kettéosztódásakor? 

A sejtosztódás fő típusai, és szerepük az 

egyed, illetve a faj fennmaradása szem-

pontjából.  

 

A növényi és az állati szövetek fő típu-

sai, jellemzésük.  

 

Mi a magyarázata annak, hogy a táp-

lálkozási láncok általában zöld növény-

nyel kezdődnek? 

A növények táplálkozásának és légzé-

sének kapcsolata; jelentősége a földi 

élet szempontjából.  

 

Mire lehet következtetni abból, hogy a 

sejteket felépítő anyagok az élettelen 

természetben is megtalálhatók? 

Az élőlényeket/sejteket felépítő anya-

gok (víz, ásványi anyagok, szénhidrát-

ok, zsírok és olajok, fehérjék, vitami-

nok) és szerepük az életműködések 

megvalósulásában. 

 

Miben egyezik, és miben különbözik a 

madarak tojása, a halak ikrája és a 

mohák spórája? 

A szaporodás mint a faj fennmaradását 

biztosító életjelenség. Fő típusai.  

 

Kutatómunka a mikroszkópok 

felfedezésével és működésével 

kapcsolatban. 

Növényi és állati sejtek megfi-

gyelése fénymikroszkópban. 

 

A sejtosztódási típusok össze-

hasonlítása az információátadás 

szempontjából. 

 

Néhány jellegzetes növényi és 

állati szövettípus vizsgálata; a 

struktúra és a funkció közötti 

kapcsolat jellemzése a megfi-

gyelt szerkezet alapján.  

A struktúra-funkció kapcsolatá-

nak elemzése zöld levél szöveti 

szerkezetének vizsgálata alap-

ján.  

Néhány jellegzetes állati és nö-

vényi szövet megfigyelése 

fénymikroszkópban. Vázlatrajz 

készítése. 

 

A sejt anyagainak vizsgálata. A 

balesetmentes kísérletezés sza-

bályainak betartása. 

 

Az ivaros és ivartalan szaporo-

dási módok összehasonlítása 

konkrét példák alapján. 

 

 

Fogalmak egy-

máshoz való 

viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; mellé-

rendeltség ér-

telmezése. 

Tárgyak, jelen-

ségek, összessé-

gek összehason-

lítása mennyisé-

gi tulajdonságaik 

(méret) szerint; 

becslés, nagy-

ságrendek. 

 

Informatika: 

adatok gyűjtése 

az internetről. 

 

Kémia: a víz 

szerkezete és 

tulajdonságai, 

oldatok, szerves 

anyagok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, 

légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén 

 A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének 

összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.  

 Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a 

biológiai sokféleség érték.  

 Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes 

életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.  



 

 

 Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.  

 Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük 

hasonlóságait és különbségeit.  

 Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.  

 Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.  

 Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.  

 Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.  

 Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a 

fejlődés-történeti rendszerben (maximum osztály szintig).  

 Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.  

 Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.  

 Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok 

fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.  

 Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, 

kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.  

 Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.  

 

8. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Szépség, erő, egészség 10 óra 

A szervezet anyag- és energiaforgalma 15 óra 

A belső környezet állandósága 12 óra 

A fogamzástól az elmúlásig 12 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 5 óra 

Az éves óraszám 54 óra 

 

Tematikai egység: Szépség, erő, egészség (10 óra) 

 

Előzetes tudás: 

 A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői.  

 A hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

 Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a rendszeres 

testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése.  

 Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és tapasztalatok 

felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása érdekében.  

 A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő magatartás 

erősítése.  

 A reális énkép és az önismeret fejlesztése.  

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Az emberi test síkjai, szimmetriá-

ja, formavilága, esztétikuma. 

A kétoldali szimmetria felismerése, 

példák szimmetrikusan és 

Informatika: ada-

tok gyűjtése az 



 

 

 

Milyen szerepe van a bőrnek és 

függelékeinek (haj, köröm) a von-

zó megjelenésben?  

Mikor és miért izzadunk?  

A bőr felépítése és funkciói.  

A bőr szerepe a külső testkép ki-

alakításában: a bőr kamaszkori 

változásainak okai, következmé-

nyei.  

 

Házi kozmetikumok használata, 

illetve hogyan válasszunk kozme-

tikai szereket? 

A bőr- és szépségápolás.  

A bőr védelme; bőrsérülések és 

ellátásuk.  

Bőrbetegségek (bőrallergia, fej-

tetvesség, rühatka, gombásodás).  

 

Milyen kapcsolat van az ember 

mozgása és fizikai munkavégzése 

között?  

A mozgásszervrendszer aktív és 

passzív szervei. Az ember mozgá-

sának fizikai jellemzése (erő, 

munkavégzés).  

 

Hogyan alkotnak a csontok egy-

séges belső vázat? 

A csontok kapcsolódása.  Az ízü-

let szerkezete. A porcok szerepe a 

mozgásban. 

 

Miként befolyásolja az életmód a 

mozgásszervrendszer állapotát? 

Mozgássérülések (ficam, rándu-

lás, törés) ellátása, mozgásszervi 

betegségek (csípőficam, gerinc-

ferdülés, lúdtalp) és megelőzésük.  

 

A mozgás, az életmód és az ener-

gia-szükséglet összefüggései. 

aszimmetrikusan elhelyezkedő 

szervekre. 

 

A bőr szöveti szerkezetének és mű-

ködésének összefüggése.  

Példák a szerkezeti változás – mű-

ködésváltozás összefüggésére. 

 

A pattanás, a zsíros és a száraz bőr, a 

töredezett haj és köröm 

összefüggése a bőr működésével. 

 

Környezetkímélő tisztálkodási és 

tisztítószerek megismerése, kipróbá-

lása. 

Öngyógyítás és az orvosi ellátás 

szükségessége.  

Elsősegélynyújtás bőrsérülések ese-

tén.  

 

Az emberi csontváz fő részei, a leg-

fontosabb csontok felismerése. 

A szervezet mozgása és a szervek, 

szövetek működésének kapcsolata. 

 

Példák a jellegzetes csontkapcsola-

tokra.  

 

Elsősegélynyújtás mozgássérülések 

esetén. 

A mozgássérült és mozgáskorláto-

zott emberek segítése.  

 

Sportoló és nem sportoló osztálytár-

sak napi-és hetirendejének összeha-

sonlítása, elemzése a mozgás 

(edzés), pihenés, tanulás egyensúlya 

a test napi energiaigénye szempont-

jából. 

Önálló kutatómunka: sportolók, 

edzők, gyógytornászok, ortopéd 

orvosok stb. élményei, tapasztalatai 

a mozgás és a testi-lelki egészség 

kapcsolatáról.  

internetről. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szö-

veg elemei közötti 

ok-okozati, álta-

lános-egyes vagy 

kategória-elem 

viszony felisme-

rése. 

 

Matematika: Mo-

dellezés; össze-

függések megje-

lenítése. 

Szimmetria, tük-

rözés. 

 

Kémia: az oldatok 

kémhatása. 

 

Fizika: erő, forga-

tónyomaték; 

mechanikai 

egyensúly. 

 

Testnevelés és 

sport: a bemelegí-

tés szerepe a bale-

setek megelőzé-

sében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.  

 

Tematikai egység: A szervezet anyag- és energiaforgalma (15 óra) 

 



 

 

Előzetes tudás: 

 A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok.  

 A tápcsatorna szakaszai és fő működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma.  

 A légző szervrendszer részei és működéseik.  

 A keringés szervei és szerepük a szervezet működésében.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

 A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a rendszerfogalom 

mélyítése.  

 A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás erősítése.  

 Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói szokások 

megalapozása, erősítése.  

 Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve baleset esetén 

a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Miért van szüksége szervezetünknek kü-

lönböző tápanyagokra (fehérjékre, szén-

hidrátokra és zsírokra)? 

Az élőlényeket felépítő szervetlen és szer-

ves anyagok (víz, ásványi anyagok, szén-

hidrátok, zsírok és olajok, fehérjék, vita-

minok) szerepe. 

 

Miért nincs önemésztés a tápcsatornában? 

A tápcsatorna részei és szerepük a táp-

anyagok emésztésében és felszívódásában.  

 

Melyek az alultápláltság, a túlsúly, az 

elhízás okai és következményei? 

Az egészséges táplálkozás jellemzői (mi-

nőségi és mennyiségi éhezés, alapanyag-

csere, testtömeg-index, normál testsúly).  

 

Hogyan jutnak tápanyaghoz és oxigénhez 

a szervezetünk belsejében található sej-

tek?  

A vér és alkotóinak szerepe az anyagszál-

lításban és a véralvadásban. 

 

Miben különbözik a be- és a kilélegzett 

levegő összetétele, és mi a különbség ma-

gyarázata?  

A légzési szervrendszer részei és működé-

sük. Hangképzés és hangadás. 

 

Milyen történések játszódnak le a szív 

működésekor? 

A keringési rendszer felépítése és műkö-

A táplálékok csoportosítása 

jellegzetes tápanyagtartalmuk 

alapján. 

 

A fő tápanyagtípusok útjának 

bemutatása az étkezéstől a sej-

tekig.  

 

Számítások végzése a téma-

körben (pl.: testtömeg-index, 

kalóriaszükséglet) 

 

Lehetséges projektmunka:  

–  Felvilágosító kampány 

összeállítása az egészséges 

táplálkozás megvalósítására; a 

testsúllyal kapcsolatos problé-

mák veszélyeinek megismeré-

sére. 

– Az egészséges étkezési 

szokások népszerűsítése. 

– A táplálkozásnak és a 

mozgásnak a keringésre gyako-

rolt hatása, az elhízás követ-

kezményei. 

 

A szívműködést kísérő elekt-

romos változások (EKG) gyó-

gyászati jelentősége; a szív-

megállás, szívinfarktus tünete-

inek felismerése. 

A pulzusszám, a vércukorszint, 

a testhőmérséklet és a vérnyo-

Kémia:a leg-

fontosabb táp-

anyagok (zsí-

rok, fehérjék, 

szénhidrát-

ok)kémiai fel-

építése 

 

Matematika: 

Adatok, rende-

zése, ábrázolá-

sa.  

Matematikai 

modellek (pl. 

függvények, 

táblázatok, 

rajzos model-

lek, diagramok, 

grafikonok) 

értelmezése, 

használata. 

 

Magyar nyelv 

és irodalom: a 

szöveg egysé-

gei közötti tar-

talmi megfele-

lés felismerése; 

a szövegben 

alkalmazott 

speciális jel-

rendszerek 

működésének 



 

 

dése. 

 

A táplálkozás és a légzés szerepe szerve-

zet energiaellátásában.  

A vér szerepe a szervezet védelmében és 

belső állandóságának fenntartásában. Im-

munitás, vércsoportok. A védőoltások 

jelentősége. 

 

Mitől függ, hogy mennyi folyadékot kell 

elfogyasztanunk egy nap? 

A kiválasztásban résztvevő szervek felépí-

tése és működése.  

A vízháztartás és a belső környezet állan-

dósága. A só- és vízháztartás összefüggé-

se. 

 

Hogyan függ össze a szívinfarktus a koc-

kázati tényezőkkel? 

Vérzéstípusok - vérzéscsillapítások.  

 

Légzőszervi elváltozások, betegségek 

megelőzése.  

 

A szív és az érrendszeri betegségek tüne-

tei és következményei.  

 

Az alapvető életfolyamatok (légzés, pul-

zusszám, vérnyomás, testhőmérséklet és 

vércukorszint) szabályozásának fontossá-

ga a belső környezet állandóságának fenn-

tartásában. 

 

A rendszeres szűrővizsgálat, önvizsgálat 

szerepe a betegségek megelőzésében.  

 

Melyek az egészségügyi ellátáshoz való 

jog főbb ismérvei? 

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz való jog; 

háziorvosi és szakorvosi ellátás.  

más fizikai terhelés hatására 

történő változásának megfigye-

lése és magyarázata.   

 

A vér- és vizeletvizsgálat jelen-

tősége, a laborvizsgálat legfon-

tosabb adatainak értelmezése. 

 

Vénás és artériás vérzés felis-

merése, fedő- és nyomókötés 

készítése. 

 

Önálló kutatómunka: milyen 

feltételekkel köthet életbiztosí-

tást egy egészséges ember, 

illetve aki dohányzik, túlsú-

lyos, magas a vérnyomása, 

alkoholista vagy drogfüggő?  

Adatgyűjtés arról, hogy milyen 

hatással van a dohányzás a 

keringési és a légzési szerv-

rendszerre, illetve a magzat 

fejlődésére. 

 

Az interneten található beteg-

ségtünetek értelmezése és érté-

kelése. 

 

Vita a rendszeres egészségügyi 

és szűrővizsgálatok, az önvizs-

gálat, a védőoltások, valamint 

az egészséges életmód beteg-

ség-megelőző jelentőségéről. 

 

Az eredményes gyógyulás és 

az időben történő orvoshoz 

fordulás  

ok-okozati összefüggésének 

összekapcsolása. 

magyarázata 

(táblázat). 

 

Informatika: 

adatok gyűjtése 

az internetről, 

prezentáció 

készítése. 

 

Technika, élet-

vitel és gyakor-

lat: betegjo-

gok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véral-

vadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 

 

Tematikai egység: A belső környezet állandóságának biztosítása (12 óra) 

Előzetes tudás: 

 A sejt felépítése.  

 Külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot.  

 Környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott inger 

felfogására.  



 

 

Nevelési-fejlesztési célok: 

 A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  

 A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az érzékelés 

folyamatában.  

 Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, elutasító 

attitűd alakítása.  

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezeti jelzések érzékelésé-

nek biológiai jelentősége. 

 

Mi történik, ha valamelyik érzék-

szervünk nem, vagy nem megfele-

lően működik? Mit jelent a szem-

üveg dioptriája?  

A hallás és egyensúlyozás, a látás, 

a tapintás, az ízlelés és a szaglás 

érzékszervei. 

 

Miben hasonlít, és miben külön-

bözik az EKG és az EEG? 

Az idegrendszer felépítése; a köz-

ponti és a környéki idegrendszer 

főbb részei, az egyes részek Az 

idegsejt felépítése és működése. 

 

A feltétlen és a feltételes reflex. 

A feltételes reflex, mint a tanulás 

alapja. 

 

Meddig tudjuk visszatartani a 

lélegzetünket, tudjuk-e szabályoz-

ni a szívverésünket? 

Az alapvető életfolyamatok (lég-

zés, pulzusszám, vérnyomás, test-

hőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának működési alap-

elve. 

 

Mely tényezők veszélyeztetik az 

idegrendszer egészségét? 

Az alkohol egészségkárosító hatá-

sai. 

A lágy és kemény drogok legis-

mertebb fajtái, hatásuk az ember 

idegrendszerére, szervezetére, 

személyiségére. 

A megelőzés módjai.  

Az érzékeléssel kapcsolatos 

megfigyelések, vizsgálódások 

végzése, a tapasztalatok rögzíté-

se, következtetések levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő 

emberek elfogadása, segítésük 

kulturált módja. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb 

szembetegségekről és korrekci-

ós lehetőségeikről. 

Annak megértése, hogy az érzé-

kelés az érzékszervek és az 

idegrendszer együttműködése-

ként jön létre. 

 

Az EEG működésének alapja és 

elemi szintű értelmezése. 

Az idegsejt különleges felépíté-

se és működése közötti össze-

függés megértése. 

Példák arra, hogy a tanulás lé-

nyegében a környezethez való 

alkalmazkodásként. 

 

 

Az egyensúlyi állapot és a rend-

szerek stabilitása közötti össze-

függés felismerése, alkalmazása 

konkrét példákon.  

 

A személyes felelősség tudato-

sulása, a szülő, a család, a kör-

nyezet szerepének bemutatása a 

függőségek megelőzésében. 

A kockázatos, veszélyes élet-

helyzetek megoldási lehetősége-

inek bemutatása. 

Fizika: A hang kelet-

kezése, hangforrások, 

a hallás fizikai alapjai.  

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés. 

A fény. A szem és a 

látás fizikai alapjai. 

Látáshibák és javítá-

suk. 

 

Matematika: Változó 

helyzetek megfigyelé-

se; a változás kiemelé-

se (analízis). 

Modellek megértése, 

használata. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés - 

a szöveg elemei kö-

zötti ok-okozati, álta-

lános-egyes vagy ka-

tegória-elem viszony 

magyarázata; egy hét-

köznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával. 

 

Informatika: szöveg-

szerkesztés. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, köz-

ponti és környéki idegrendszer. 

 

Tematikai egység: A fogamzástól az elmúlásig (12 óra) 

 

Előzetes tudás: 

 Sejtosztódás.  

 Szaporodási típusok a növény-és állatvilágban.  

 A nemi érés jelei.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

 Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi életre és a tudatos 

családtervezésre.  

 Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek megismerésével 

azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek biztosítják a korosztályok közötti 

harmonikus együttélést.  

 Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásához, mások 

megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség kialakításához.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Mi a szexualitás szerepe az ember éle-

tében? 

A férfi és a nő szaporodási szervrend-

szerének felépítése és működése.  

 

Milyen változások zajlanak le a szer-

vezetben a női nemi ciklus alatt? 

Elsődleges és másodlagos nemi jelle-

gek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

Az ivarsejtek termelődése, felépítése 

és biológiai funkciója.  

A menstruációs ciklus.  

Az önkielégítés.  

 

Melyek a különböző fogamzásgátlási 

módok előnyei és hátrányai? 

A fogamzásgátlás módjai, következ-

ményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és tár-

sadalmi kérdései.  

A nemi úton terjedő betegségek kór-

okozói, tünetei, következményei és 

megelőzésük. 

 

Mely környezeti és életmódbeli hatá-

sok okozhatnak meddőséget? 

A fogamzás feltételei, a méhen belüli 

élet mennyiségi és minőségi változá-

Az örökítő anyagot megváltoz-

tató környezeti hatások megis-

merése, azok lehetséges követ-

kezményeinek megértése, felké-

szülés a veszélyforrások elkerü-

lésére.  

 

Másodlagos nemi jellegek gyűj-

tése, magyarázat keresése a kü-

lönbségek okaira.  

A biológiai nem és a nemi iden-

titás megkülönböztetése. 

A petesejt és a hím ivarsejt ter-

melődésének összehasonlítása. 

A nemek pszichológiai jellem-

zőinek értelmezése. 

 

A biológiai és társadalmi érett-

ség különbözőségeinek megér-

tése. 

Érvelés a tudatos családterve-

zés, az egymás iránti felelős-

ségvállalásra épülő örömteli 

szexuális élet mellett. 

Hiedelmek, téves ismeretek 

tisztázására alapozva a megelő-

zés lehetséges módjainak tuda-

tosítása. 

 

Informatika: szak-

tárgyi oktatóprog-

ram használata. 

 

Fizika: ultrahan-

gos vizsgálatok az 

orvosi diagnoszti-

kában.  

 

Matematika: cik-

lusonként átélt idő 

és lineáris időfo-

galom; időtartam, 

időpont. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg-

értés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfele-

lés felismerése; a 

szöveg elemei 

közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kate-

gória-elem vi-

szony felismerése; 

a bibliográfiai 

rendszer mibenlé-



 

 

sai, a szülés/születés főbb mozzanatai. 

 

Hogyan változik az építő- és lebontó 

anyagcsere aránya az egyes életszaka-

szokban? 

A méhen kívüli élet főbb szakaszainak 

időtartama, az egyed testi és szellemi 

fejlődésének jellemzői. 

 

Mikor alakul ki és meddig változik a 

személyiség? 

A serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői.  

A személyiség összetevői, értelmi ké-

pességek, érzelmi adottságok. 

Az önismeret és énfejlesztés fontossá-

ga. 

 

Melyek a jó emberi kapcsolatok jel-

lemzői? 

Leány és női, fiú és férfi szerepek a 

családban, a társadalomban. 

A családi és az egyéni (rokoni, iskola-

társi, baráti, szerelmi) kapcsolatok 

jelentősége, szerepük a személyiség 

fejlődésében. 

A viselkedési normák és szabályok 

szerepe a társadalmi együttélésben. 

Mikortól tekinthető a magzat 

embernek/élőlénynek? – Érve-

lés a tudatos gyermekvárás mel-

lett. 

 

A születés utáni egyedfejlődési 

szakaszok legjellemzőbb testi és 

pszichológiai megnyilvánulása-

inak összehasonlítása, különös 

tekintettel az ember életkora és 

viselkedése összefüggésre. 

 

Az adott életkor pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése kor-

társ-segítők és szakemberek 

segítségével. 

Példák a családi és iskolai ag-

resszió okaira, lehetséges keze-

lésére, megoldására. Szerepjá-

ték (önzetlenség, alkalmazko-

dás, áldozatvállalás, konfliktus-

kezelés, probléma-feloldás). 

Szerepjáték, illetve kortárs iro-

dalmi alkotások bemutatása a 

szerelemnek az egymás iránti 

szeretet, tisztelet és felelősség-

vállalás kiteljesedéseként törté-

nő értelmezéséről. 

te és alkalmazása; 

a szövegben meg-

fogalmazott felté-

teleket teljesítő 

példák azonosítá-

sa. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 

szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés. 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 

 A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének 

összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.  

 Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a 

biológiai sokféleség érték.  

 Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes 

életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.  

 Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.  

 Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük 

hasonlóságait és különbségeit.  

 Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.  

 Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.  

 Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.  

 Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.  

 Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a 

fejlődés-történeti rendszerben (maximum osztály szintig).  

 Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.  



 

 

 Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.  

 Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok 

fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.  

 Legyen tisztában saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.  

 Legyen tisztában a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-

pszichológiai problémáival.  

 Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az 

egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait.  

 Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.  

 Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, 

kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.  

 Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.  

 

10–12. évfolyam 

10. évfolyam 

Tematikai egység Bevezetés a rendszertanba – a rendszerezés alapjai 
Órakeret 

1 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerezés alapelveinek megértetése, rendszerszemlélet kialakítá-

sa.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Milyen szempontok szerint alakult ki az élőlények fejlődés-

történeti rendszere? 

Mi alapján taroznak az élőlények egy fajba? 

A főbb rendszertani kategóriák 

(ország, törzs, osztály, faj) is-

merete és használata. 

 

Tematikai egység Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia 
Órakeret 

9 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mikrobák és egyszerű eukarióták példáján a széleskörű elterjedtség 

és a változatosság közötti kapcsolat felismertetése. A vírusok, baktéri-

umok, egysejtű eukarióták, gombák egészségügyi és gazdasági jelen-

tőségének értékelése konkrét példák alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mi a fertőzés és hogyan küzdhető le? 

Miért nem hatásosak a baktériumellenes antibiotikumok a 

vírusfertőzésre? 

Melyek a gyors szaporodás feltételei és következményei? 

A mikrobák tevékenysége, azok mezőgazdasági, élelmiszer- 

és gyógyszeripari jelentősége. 

 

Ismeretek: 

Az élettelen természet és az élővilág szerveződési szintjei, 

Vázlatrajz készítése a megfi-

gyelt preparátumról: mikrosz-

kópos kép értelmezése. 

 

Egyszerű biológiai kísérlet ön-

álló elvégzése során az erjedés 

(sörélesztő) és az antibiózis 

folyamatának (antibiotikumok) 

megfigyelése.  

A fertőtlenítőszerek hatása. 



 

 

sejtes és nem sejtes szerveződési formák. 

A sejtek anyag- és energiaforrásai, az autotróf és heterotróf 

élőlények működésének összefüggése. 

Az aerob és anaerob energianyerés.  

Prokarióták, eukarióták alapvető különbségei. 

Vírusok felépítése, szerepük a bioszférában. 

Baktériumok sejtes szerveződése. Életjelenségeik, anyag-

cseréjük, szerepük a bioszférában. 

Kórokozó, valamint hasznos baktériumtörzsek ismerete. 

Ostorosok, állábasok, csillósok testszerveződése, szerepük a 

bioszférában. 

Gombák elkülönítése a növényektől és az állatoktól. 

A gombák felépítése, jellemzőik, rendszerük, szerepük a 

bioszférában. Ehető és mérgező gombáink. 

A zuzmók felépítése, szerepük a bioszférában. A zuzmók, 

mint a tiszta levegő indikátorai. 

A zuzmósav szerepe a talajképződésben. 

 

A mikroszkóp, az internet és a 

könyvtár használata az élő-

lények megismerésére. 

Egysejtűek mikroszkópos vizs-

gálata (pl.: élővízből vett minta 

alapján, vagy kész preparátum 

felhasználásával). 

A legfontosabb ehető és mérge-

ző gombák felismerése, össze-

hasonlítása. 

A gombagyűjtés és gombafo-

gyasztás szabályai. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf 

életmód, aerob- és anaerob energianyerés, vírus, baktérium, prokarióta, 

eukarióta, csilló, ostor, álláb, sejtszáj, lüktető üregecske, bőrke, szimbiózis, 

zuzmósav, indikátor. 

 

Tematikai egység A növények 1. - növényrendszertan  
Órakeret  

8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagy növénycsoportok jellemzése, környezeti, egészségügyi és 

gazdasági jelentőségének bemutatása. 

Tisztelje és óvja az élet minden formáját, lássa be, hogy minden élő-

lény egy önálló individuum, melynek sajátos genetikai állománya 

nem reprodukálható. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Milyen szempontok alapján csoportosíthatóak az élőlények? 

Miért örülnek a gazdák a méhek munkájának? 

 

Ismeretek: 

Testszerveződési típusok a növények országában: sejttársu-

lás, telepes szerveződés (fonalas, lemezes, teleptestű szerve-

ződés), szövetes szerveződés. 

 A nagy növényi rendszertani csoportok (moszatok, mohák, 

harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) jellemzése.  

A testfelépítés, az életműködések és a szaporodásmód kap-

csolata az élőhellyel. 

Evolúciós irányok a növényvilág fejlődésében. 

A szaporodás menete az egyes csoportokban. 

A törzs meghatározása a külső bélyegek alapján. 

A zárvatermőkön belül a kétszikűek és egyszikűek összeha-

sonlítása, jellemzése, növények besorolása a két osztályba a 

külső bélyegek alapján. 

A határozókönyvek felépítésé-

nek logikája és használatuk 

gyakorlása. 

 

Mikroszkópos képek, illetve 

preparátumok vizsgálata. A 

megfigyelések rögzítése váz-

latrajz formájában. 

 

A növények szerepének be-

mutatása az emberiség táplál-

kozásában önálló ismeretszer-

zés alapján.  



 

 

A természetvédelmi, illetve gazdasági-élelmezési szempont-

ból fontos fajok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődéstörténeti rendszer, törzsfa, növényi szövet és szerv (gyökér, 

szár, levél, virág, mag, termés), nemzedékváltakozás, alkalmazkodás, 

telep, spóra, előtelep, toboz, egylaki, kétlaki, csésze, szirom, lepel, szél-

beporzás, rovarbeporzás. 

 

Tematikai egység A növények 2. – növényszervezettan és élettan  
Órakeret  

16 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek mik-

roszkópi megfigyelése során. 

Összefüggések felismerése a szövetek, szervek alakja, felépítése és 

funkciója között. Legyenek tisztában a fotoszintézis, a növényi élet 

jelentőségével. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

A növények szövetei – jellemzés. Felismerés mikroszkópos met-

szetről. Gyökér, szár, levél keresztmetszetén az egyes szövettípu-

sok felismerése. 

Mi a különbség az állatok és a növények táplálkozá-

sa/anyagcseréje között? 

 

Ismeretek: 

Osztódószövet, bőrszövet, alapszövetek, szállítószövet jellemzé-

se. 

Az egyes szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) felépítése és 

szerepe a növények életében. Módosult szervek. 

A diffúzió és az ozmózis biológiai szerepe. Magyarázat a fony-

nyadásra, a duzzadásra. 

Mi magyarázza a környezetünkben élő növények jellegzetes 

életműködéseit: a felszívást, a növekedést, a virágzást, a levélhul-

lást?  

Mi az évgyűrű? Mi a különbség a puhafa és a keményfa között? 

A növények ivartalan szaporítási módjai, s azok gyakorlati jelen-

tősége. 

A növények életének szakaszai. 

Hogyan reagálnak a növények a külvilág ingereire? 

A növényi szervek felépí-

tésének megismerésén 

keresztül az életfolyamat-

ok kapcsolataiban az okság 

és korreláció elemzése.  

Egyszerű élettani vizsgála-

tok (pl. ozmózis). Kísérle-

tek önálló elvégzése.  

Évgyűrűk vizsgálata. 

A növények gondozása 

élettani hátterének felisme-

rése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növényi szövet és szerv, alkalmazkodás, diffúzió, ozmózis, féligáteresz-

tő hártya, fotoszintézis, kemoszintézis, nemzedékváltakozás, aktív 

transzport, passzív transzport, háncsrész, farész, kambium, légzés, páro-

logtatás, gumó, hagyma, tarack, gyöktörzs, dugványozás, oltás, bujtás, 

szemzés, klónozás, csírázás, palánta, taxis, tropizmus, nasztia, auxin.  

 

Tematikai egység 
Az állatok 1.  

Rendszertan 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoporto-

sításának elvei (Linné és Darwin). 

A tematikai egység A mechanikai szemlélet alkalmazása az életműködések magyarázata 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

során. Az alkalmazkodási változások és az állatfajok földrajzi elterje-

dése összefüggéseinek felismertetése. Az evolúciós újítások felismer-

tetése.  

Tisztelje és óvja az élet minden formáját, lássa be, hogy minden élő-

lény egy önálló individuum, melynek sajátos genetikai állománya nem 

reprodukálható. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Értsék, hogy a bioszférában az ökológiai egyensúly szem-

pontjából minden szervezet lényeges és fontos, nincsenek hasz-

nos és káros állatok. 

Mit tanulhat a technika az állatoktól? Az állattenyésztés ha-tása 

az élelmiszeriparra, a mezőgazdaságra és a népesedés-re. 

Hogyan alkalmazkodott az állatok kültakarója, idegrendszere, 

táplálkozása, életritmusa, szaporodása a környezetükhöz (I.)? 

 

Ismeretek: 

A mesterséges és a természetes rendszerezés alapelve.  

A nagy állati rendszertani csoportok (szivacsok, csalánozók, 

férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, tüskésbőrűek, gerincesek) fel-

ismerése, rendszertani besorolása, jellemzése testfelépítésük 

alapján.  

Alkalmazkodási változások, fejlődési irányok az állatvilág evo-

lúciójában I.  

A bionika és jelentősége: közös fizikai elvek az állati szerve-

zetek felépítésében, működésében és a technikában. 

 átfogó tudományág, amelynek célja az élő természetben kifej-

lődött megoldások átültetése a műszaki gyakorlatba, abból a 

megfontolásból kiindulva, hogy a természetben fennálló termé-

szetes szelekció az optimális megoldásokat jelenti egy-egy prob-

lémára. 

Egyszerű vizsgálatok, kísér-

letek önálló elvégzése, a 

mikroszkópos képek elem-

zése. 

Preparátumok, makettek, 

terepi tapasztalatok ábrázo-

lása. 

Az állati szervek felépítésé-

nek megismerésén keresztül 

az élet-folyamatok kapcso-

lataiban az okság és korrelá-

ció elemzése.  

Önálló kutatómunka a 

bionika eredményeiről. 

Ismerjék a közegészségügyi, 

természetvédelmi, illetve 

gazdasági-élelmezési szem-

pontból fontos csoportokat, 

fajokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődéstörténeti rendszer, állati szövet és szerv, törzs, osztály, rend, csa-

lád, faj, bionika, galléros-ostorosok, vándorsejt, csalánsejt, ektoderma, 

entoderma, mezoderma,ősbélüreg, ősszáj, újszáj, bélcsíra, hímnős, váltiva-

rú, sugaras szimmetria, álsugaras szimmetria, kétoldali szimmetria, elsőd-

leges (nem valódi) testüreg, másodlagos testüreg, belső váz, külső váz, 

szelvényezetlen test, szelvényezettség,  . 

 

Tematikai egység 
Az állatok 2. 

Szervezettan és élettan 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoportosí-

tásának elvei (Linné és Darwin). Sejtek, szövetek, szervek, szervrend-

szerek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mechanikai szemlélet alkalmazása az életműködések magyarázata 

során. A felépítés és a működés kapcsolatának elemzése állati szervek és 

szövetek megfigyelése során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan alkalmazkodott az állatok kültakarója, mozgása, 

idegrendszere, táplálkozása, légzése, életritmusa, szaporodá-

sa a környezetükhöz (II.)? 

 

Ismeretek: 

Az állati és emberi szövetek főbb típusai: hámszövetek, kö-

tő-és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet. 

Az egyes életműködések és az állatcsoport rendszertani 

helyzete közötti összefüggések ismerete. 

Alkalmazkodási változások, fejlődési irányok az állatvilág 

evolúciójában II. 

Mozgás és kültakaró, valamint az élőhely kapcsolata. 

Táplálkozás és életmód kapcsolata. 

Vérkeringés, légzés és életmód kapcsolata. 

A szaporodási mód és élőhely kapcsolata. 

 Példák az állati egyedfejlődés típusaira (kifejlés, átváltozás, 

teljes átalakulás). 

Az érzékelés, az idegrendszer és az életfolyamatok, életmód 

kapcsolata. 

Egyszerű vizsgálatok, kísérle-

tek, megfigyelések önálló el-

végzése, értékelése, a mikrosz-

kópos képek elemzése. 

Mikroszkóp biztos, készség-

szintű használata. 

Preparátumok, makettek, terepi 

tapasztalatok ábrázolása. 

Az állati szervek felépítésének 

megismerésén keresztül az élet-

folyamatok kapcsolataiban az 

okság és korreláció elemzése.  

Önálló kutatómunka a bionika 

eredményeiről. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Állati szövet és szerv, bőrizomtömlő, kitin, elszarusodott bőr, vedlés, aktív 

mozgás, passzív mozgás, helyváltoztató és helyzetváltoztató mozgás, moz-

gás aktív és passzív szervei, perisztaltika, ötsugaras végtag, hajlító izmok, 

feszítő izmok, sejten kívüli emésztés, sejten belüli emésztés, előbél, közép-

bél, utóbél, külső légzés, belső légzés, gázcsere, légcsere, kopoltyú, tüdő, 

légcsőrendszer, mellkas, rekeszizom, zárt keringés, nyílt keringés, szív, 

artéria, véna, kapilláris, vörösvértest, fehérvérsejt, vérlemezke, szűrlet, 

visszaszívás, aktív kiválasztás, elővesécske, vesécske, vese, nefron, ivaros 

szaporodás, ivartalana szaporodás, belső megtermékenyítés, külső megter-

mékenyítés, váltivarú, hímnős, petesejt, hímivarsejt, embrionális fejlődés, 

posztembrionális fejlődés, zigóta, barázdálódás, szedercsíra, hólyagcsíra, 

bélcsíra, receptorok, adekvát inger, fül, egyszerű szem, egyszerű szem, 

összetett szem, hólyagszem, hálózatos idegrendszer, dúcidegrendszer, cső-

idegrendszer, bionika 

 

Tematikai egység Az állatok viselkedése (Etológia) 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérletezés 

módszerei és célja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő rendszerek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 

sajátosságok összegzése. A viselkedés és a környezet kapcsolatának 

megfogalmazása, és ezen keresztül az állati viselkedés, mint alkalmaz-

kodási folyamat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan deríthető ki, hogy mit érzékelnek az állatok, és eb-

ből mi a fontos számukra? Van-e célja és funkciója az állati 

(és emberi) viselkedéseknek? 

Az öröklött és tanult maga-

tartásformák megkülönbözteté-

se. 

Különböző tanulási módszerek 



 

 

Mi az állati tájékozódás alapja? Mi vezeti haza a galambo-

kat? Hogyan találják meg a méhek a mézelő területeket, a 

virágokat? Hogyan adják eme információkat egymás tudtá-

ra? 

Miről és miért „beszélgetnek” az állatok? Megérthetjük-e 

„beszédüket”? 

Miért verődnek különböző szervezettségű csoportokba az 

állatok? Mi a társas életmód előnye? 

 

Ismeretek: 

Az inger, kulcsinger és a motiváció. Az öröklött és tanult 

magatartásformák és azok kombinációi.  

Jelentős kutatók módszerei, tapasztalatai és magyarázatai.  

Az állati és az emberi tájékozódás és tanulás típusai. 

Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

A társas kapcsolatok típusai, szerepük a faj fennmaradásá-

ban.  

gyűjtése, összehasonlítása kü-

lönböző szempontok alapján 

(pl.: hatékonyság). 

Az állati viselkedés megfigye-

lése, a tapasztalatok rögzítése 

és értelmezése, az eredmények 

be-mutatása. 

Az állati viselkedés és a kör-

nyezet összefüggéseinek elem-

zése. 

Az állati és emberi 

kommunikáció formáinak 

összevetése példákon keresztül.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, zárt genetikai program, nyitott genetikai 

program, adaptáció, tanulás, önfenntartás, fajfenntartás, párzás, kommuni-

káció, territoriális magatartás, agresszió, altruizmus, komfortmozgások. 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység A sejtek molekuláris felépítése 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

A víz jelentősége. Alapvető szerveskémiai ismeretek: zsírok 

oldékonysága, szénhidrátok szerepe az életünkben, fehérjék jelentősége, 

a DNS jelentősége. Felépítés, lebontás, energiatermelés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Anyag, energia és információ fogalmainak alkalmazása a sejtben vég-

bemenő folyamatok értelmezése során. Állandóság, változás és önazo-

nosság értelmezése a sejtben zajló biokémiai folyamatok, valamint az 

öregedés vonatkozásában. A normális sejtműködés és az emberi egés-

zség közti kapcsolat megfogalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Milyen fizikai-, kémiai hatások befolyásolják a sejtek 

működését? Milyen kémiai összetétel jellemzi a sejteket? 

Melyek az élethez szükséges legfontosabb szerves mole-

kulák? 

Hogyan megy végbe a sejtekben az anyagok átalakítása?  

Miért igényelnek a sejtek energiát? 

Miben tér el, és miben hasonlít a fény-, illetve kémiai 

energiát hasznosító sejtek felépítése és működése? 

Hogyan kapcsolhatók össze a felépítő és lebontó folya-

matok? 

Fizikai-kémiai folyamatok bio-

lógiai szerepének, az élő állapot 

fizikai feltételeinek elemzése. 

A sejten belüli kémiai folya-

matok szabályozottságának be-

látása.  

 

Értsék és magyarázzák az egyes 

molekulák élő sejtben betöltött 

szerepének és a molekula 

szerkezeti sajátosságainak 



 

 

 

Ismeretek: 

Ismerjék a víz elsődleges szerepét a földi életben.  

A sejtek víztartalma. A környezeti koncentráció hatása. El-

sődleges és másodlagos biogén elemek, nyomelemek. 

Ismerjék a szerves vegyületek (lipidek, szénhidrátok, fe-

hérjék, nukleinsavak) előfordulását és szerepét mindennapi 

életünkben. 

A DNS szerkezetének és örökítőanyag-szerepének össze-

kapcsolása 

Az ATP szerkezetémek és energiaraktár-szerepének 

összekapcsolása 

Az enzimműködés lényege.  

A biológiai folyamatok energetikai összefüggései; a lebontó 

és a felépítő anyagcsere jellemzői. Az energia elsődleges 

for-rása. 

Az intermedier anyagcsere fő folyamatainak alapegyenlete, 

szakaszai, energia- és anyag-mérlege, helye a sejten belül. 

A sejtmembrán jelforgalmi fehérjéi. 

összefüggéseit. 

 

Az élő rendszerek energiaszük-

ségletének megértése, a sejt-

szintű energiaátalakító folya-

matok lényegi ismerete, kap-

csolatuk belátása. 

 

A sejtek közötti anyag- és in-

formációforgalom jelentőségé-

nek belátása, példákon keresz-

tül.  

 

Legyenek képesek a legegy-

szerűbb sejtbiológiai kísérletek 

elvégzésére 

(fehérjedenaturáció, lipidek ol-

dékonyságának összehasonlítá-

sa, stb.) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, nyomelem, hidrátburok, lipidek, neutrális zsírok, foszfatidok, 

szteroidok, monoszaharidok, diszaharidok, poliszaharidok, trióz, pentóz, 

hexóz, ribóz, dezoxiribóz, szőlőcukor, glükóz, cellulóz, kitin, glikogén, 

keményítő, aminosavak, polipeptidlánc, nukleotid, adenin, guanin, citozin, 

timin, uracil, DNS, RNS, kettős spirál, enzim, aktiválási energia, 

kicsapódás (koaguláció), denaturáció, hidrogénhíd-kötés, anyagcsere 

(lebontó és felépítő), autotróf, heterotróf, fehérjeszintézis, riboszóma, 

kódszótár, sejtlégzés, erjedés, glükolízis, citromsav-ciklus, terminális 

oxidáció, fotoszintézis, kemoszintézis 

 

Tematikai egység A sejtek mikroszkópos felépítése 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A fénymikroszkóppal látható fontosabb sejtalkotók: sejthártya, sejt-

plazma, sejtmag. Állati és növényi sejt megkülönböztetése. A szövet 

fogalma, típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a biológiai szerveződési szintek megkü-

lönböztetésekor, és egymással való összefüggéseikre. Rendszer és kör-

nyezet összefüggésének tudatos alkalmazása a sejt felépítésének és mű-

ködésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüggések 

megértése, a szerkezeti struktúra és a kémiai felépítés összekapcsolása. 

Anyag, energia és információ fogalmainak alkalmazása a sejtben vég-

bemenő folyamatok értelmezése során.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Milyen módon lehet vizsgálni az egyes sejtalkotókat? 

Hogyan függ össze egy sejtszervecske felépítése és 

funkciója? 

A sejtszervecskék közötti kapcsolatrendszer felismerése 

Hogyan képesek a szervezet sejtjei összehangolni a 

Kémiai fölépítés és biológiai 

funkció összefüggéseinek 

elemzése példákon.  

 

Struktúra és funkció össze-

kapcsolása a sejtszintű fo-



 

 

működésüket? Hol fordulnak elő sejthálózatok, és mi 

jellemzi ezeket? 

 

Ismeretek: 

A sejtmembrán.  

A sejtek közötti fizikai kapcsolatok formái. 

 

A sejtplazma, az endolpazmatikus membrán, a Golgi-

apparátus, a mitokondriumok, a zöld színtestek. 

Endoszimbionta elmélet. 

A sejtek mozgásszervei (csillók, ostorok). 

Sejtközpont. 

A membránfelszínt csökkentő vagy növelő folyamatok 

szerepe. 

Sejtmag, kromoszómák. 

Setciklus. 

Sejtosztódás: mitózis, meiózis. 

Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása. 

lyamatok elemzése során. 

 

A szabályozott sejtműködés 

néhány funkciójának értelme-

zése  

 

Ismerjék az egyes sejtalkotók és 

működésük közötti összefüggé-

seket 

Kapcsolják össze a sejtszintű és 

a szervezetszintű élettani fo-

lyamatokat, életjelenségeket 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

sejtplazma, endolpazmatikus membrán, Golgi-apparátus, mitokondriumok, 

zöld színtestek, endoszimbiózis, csilló, ostor, álláb, sejtközpont, sejtmag, 

kromoszóma, kromatinállomány, sejtciklus, mitózis, meiózis, génkicseré-

lődés  

 

Tematikai egység 
Az ember szervezettana és élettana I. 

Önfenntartó életműködések 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A hámszövet alapvető jellemzői, csoportjai. A kötő- és támasztószövetek 

felépítése, csoportosítása. Az izomszövetek jellemzői, működésük. Az 

egyes szövetféleségek szervezetben, szervekben való előfordulása. A 

szerveinket veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek. 

Belső környezet fogalma. A mozgás és az egészség közötti alapvető 

összefüggések. Higiéniai alapismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életmódot szolgáló szokások, értékrendek, gyakorlati 

készségek erősítése, a kockázati tényezők csökkentése iránti igény 

felkeltése, az önmagunk iránti felelősség érzésének erősítése. A 

fontosabb betegségekkel kapcsolatos ismeretekre épülő, egészség-

megőrzésre irányuló attitűdök, életviteli és gyakorlati készségek 

képességek fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Melyek a táplálkozással, légzéssel, keringéssel, 

kiválasztás-sal, mozgással, kültakarónkkal 

összefüggő gyakoribb meg-betegedések, mit 

tehetünk a megelőzésük érdekében? 

Hogyan alkot egységes rendszert szervezetünk a 

szervek önálló működése kapcsán? 

 

Ismeretek: 

Az ember táplálkozási szervrendszerének felépítése, 

A táplálkozás, légzés, keringés, 

kiválasztás  szervezet- és sejt-szintű 

folyamatainak összefüg-gésbe hozása.  

 

Folyamatelemzés (ábrázolás, 

ábraelemzés).  

 

Vita a különböző táplálkozási szokások, 

divatok (pl. vegeta-rianizmus) előnyei-

ről és veszélyeiről.  



 

 

működése és egészségtana. Előbél, középbél, 

utóbél. 

Az ember légző szerv-rendszerének felépítése, 

működése és egészségtana. Felső légutak, alsó 

légutak, tüdő.  

Az ember keringési szervrendszerének fellépítése, 

működése és egészségtana. A szív. Az érrdenszer. A 

vér. A nyirokkerin-gés. 

Az ember immunrendszere.  

Az ember kiválasztó szervrendszerének felépítése, 

működése és egészségtana. A vese. 

Az ember mozgási szervrendszerének felépítése, 

működése és egészségtana. Csont- és 

izomrendszerünk. 

Az ember kültakarójának felépítése és 

egészségtana. A bőr. 

 

A dohányzás kockázatainak elemzése, 

értelmezése. 

 

A mozgásszegény életmód 

egészségkárosító hatásainak 

felismerésén alapuló, rendsze-res, 

életmódszerű testmozgás.  

 

Az önvizsgálatok és rendszeres 

szűrővizsgálatok fontosságának 

belátása. 

 

Az ismereteken alapuló döntés-hozatali 

és cselekvési képesség fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, étel, élelmiszer, étrend, tápanyag-energiatartalom, mennyiségi 

és minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, 

felszívódás, higiénia, allergia, légcsere, gázcsere, légutak, léghólyag, lég-

zési perctérfogat, vitálkapacitás, hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, 

asztma, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra, 

pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, vörösvértest, fe-

hérvérsejt, vérlemezkék, vérplazma, fertőzés, járvány, veleszületett immu-

nitás, szerzett (specifikus) immunitás, antigén, antigén felismerés, antitest 

(immunglobulin), nyiroksejt (limfocita), védőoltás, immunizálás, immu-

nológiai memória homeosztázis, ízület, függesztő öv, nyújtás, izomössze-

húzódás, relaxáció, csontsűrűség, hám, irha, bőralja, szőrtüsző, verejték-

mirigy, faggyúmirigy, pigment, bőrszín, érző idegvégződés, bőrallergia. 

 

Tematikai egység 
Az ember szervezettana és élettana II. 

Önreprodukáló életműködések 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Ivaros, ivartalan szaporodás. Ivaros és ivartalan szaporodásformák az 

élővilágban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusainak megértése 

a szaporodás és az öröklődés kapcsolatainak példáján.  

Az egyirányú és a körfolyamatok közti különbség megértése a nemi 

működések példáján. 

A felelős párkapcsolatok gyakorlását és a pályaválasztást segítő 

önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mi magyarázza az ivaros úton létrejött utódok sokféleségét, 

az ivarsejtek és az ivarsejteket létrehozó egyedek 

különbségeit? 

Mi okozza a férfi és nő biológiailag eltérő jellemzőit? 

Mi az alapvető különbség a férfi és női nemi működések 

között? 

 

A ciklikus működések megér-

tése.  

A családtervezés lehetőségei 

kapcsán érvek és tények meg-

beszélése.  

 

Filmek, folyamatábrák, 

makettek értelmezése. 



 

 

Ismeretek: 

Elsődleges és másodlagos nemi jellegek. 

A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek felépítése, működése, a 

nemi működések szabályozása. 

A nem kívánt terhesség elkerülésére szolgáló módok, 

eszközök. 

Nemi betegségek. 

Családtervezés és lehetőségei. A megtermékenyülés, a 

méhen belüli élet fő jellemzői. 

A magzati élet védelme. 

Születés. 

A születés utáni élet fő szakaszainak történései, biológiai 

jellemzői. 

 

Legyenek képesek felelősség-

teljes szexuális életre. 

 

Döntésképesség a védekezési 

módokról a nem kívánt terhes-

ség elkerülése érdekében. 

 

Döntésképesség a nemi úton 

terjedő betegségek kivédésé-

nek módjairól. 

 

Ismerjék az egyedfejlődési 

szakaszok fontosabb testi, lel-

ki, magatartásbeli jellemzőit. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás (szexualitás), tüsző, sárgatest, tüszőhor-mon 

(ösztrogén), és sárgatest-hormon (progeszteron), hím nemi hormon 

(tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, erekció, ejakuláció, orgazmus, 

megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 

Tematikai egység 

Az ember szervezettana és élettana III. 

Önszabályozó életműködések I. 

Idegi szabályozás 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése. A reflex fogal-

ma. Csőidegrendszer fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a szabályozott állapot biológiai értel-

mezésében. Rendszer és környezet kapcsolatán alapuló szemléletmódok 

alkalmazása az érzékelés és a szabályozottság magyarázatában. A 

tudatmódosító, függőséget okozó szerekkel szembeni elutasító 

magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

MI a különbség a vezérlés és a szabályozás között? 

Hogyan képes a szervezet beállítani belső állapotának élet-

fontosságú jellemzőit? 

Hogyan képes válaszolni az idegrendszer a külső és belső 

ingerekre? 

Hogyan állítják elő és továbbítják az idegsejtek a jeleket?  

Milyen közös és egyedi sajátosságok jellemzik érzékszerve-

inket?  

Hogyan alkalmazkodik szervezetünk a testi és lelki terhelés-

hez? Mi történik pihenés, feltöltődés során? 

Hogyan szerveződik az emberi agy? Hogyan születnek ér-

zelmeink, gondolataink? Hol és hogyan őrizzük emlékein-

ket, tanult képességeinket?  

Melyek az idegrendszert érintő fontosabb rendellenességek, 

megbetegedések? Mit tehetünk megelőzésük érdekében? 

 

A jel fizikai, kémiai és biológiai 

értelmezése. 

 

Reflextípusok megkülönböz-

tetése, a reflexkör felépítése és 

működése közötti kapcsolat ér-

telmezése. 

 

Az érzékszervek felépítése és 

működése közötti összefüggés 

elemzése. 

 

Elvégzett érzékelés-élettani kí-

sérletek értelmezése. 

 

Szomatikus és vegetatív szabá-

lyozás megkülönböztetése, a 



 

 

Ismeretek: 

Az inger fogalma, típusai. Adekvát inger. A receptorok. 

Kémiai érzékelés (szaglás, ízlelés). 

Mechanikai és hőérzékelés. 

Hallás-egyensúlyozás. A fül felépítése. 

A látás. A szem felépítése, a látás folyamata, jellemzői. 

Alkalmazkodás a változó távolsághoz és fényerőhöz (akko-

modáció). 

Az érzékszervek vizsgálati módszerei. 

 

Az idegsejt és az idegszövet felépítése és működése. 

Nyugalmi és akciós potenciál. Szinapszisok. A szinapszisok 

működésére ható anyagok 

Elemi idegi folyamatok. Az idegi szabályozás alapelve. 

A szabályozókör fogalma, elemei. 

A negatív visszacsatolás működési elve, biológiai szerepe.  

. Az idegsejtek aktivitásának belső ritmusa (biológiai órák).  

A gerincvelő felépítése, szabályozó működése. 

Az agytörzs felépítése szabályozó működése. 

A nagyagy felépítése, érző és mozgató működése. 

Vegetatív szabályozás, szimpatikus, paraszimpatikus 

idegrendszer. A stressz fogalma. 

Magasabbrendű idegműködés (tanulás, alvás, 

kommunikáció, érzelmek). 

Az idegrendszer egészségtana. Fejfájás, migrén, epilepszia, 

depresszió, stroke, Alzheimer-kór, Parkinson-kór). 

vegetatív szabályozás néhány 

területének, módjának és funk-

ciójának értelmezése. A szabá-

lyozás elemzése példákon. 

 

Felépítés és működés kapcso-

latba hozása, a rendszersze-

rűség felismerése és magyará-

zata.  

 

A gyakoribb idegrendszeri meg-

betegedések azonosítása jelleg-

zetes tüneteik alapján.  

 

Az egészséges életmódra való 

törekvés, igény kialakítása, erő-

sítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, idegsejt (neuron), gliasejt, 

nyugalmi potenciál, akciós potenciál, ingerküszöb, szinapszis, axon, ideg-

rost, ideg, pálya, ingerületátvivő anyagok, reflexkör, szomatikus és vegeta-

tív idegrendszer, dúc, mag, szimpatikus és paraszimpatikus működés, érzé-

kelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg, szürkeállomány, fe-

hérállomány, hálózatos állomány, piramissejt, piramispálya, extrapiramidá-

lis pálya, gerincvelői ideg, agytörzsi ideg (agyideg). 

 

Tematikai egység 

Az ember szervezettana és élettana IV. 

Önszabályozó életműködések II. 

Kémiai szabályozás 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Vezérlés és szabályozás fogalma. A mirigy fogalma, típusai. A 

vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. A stressz biológiai értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az absztrakt gondolkodás fejlesztése az életfolyamatok szabályozásáról 

és vezérléséről alkotott modell általánosításával, az idegi és hormonális 

szabályozás közötti hasonlóságok és különbségek, valamint az egységes 

(neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódás felismerése során.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Milyen sajátosságai vannak a kémiai szabályozásnak? 

Milyen anyagok a hormonok, mi jellemzi termelődésüket, 

szállításukat és hatásukat? 

A hormonhatás specifikussá-

gának megértése, a hormon-

receptor kapcsolódás jelentősé-

gének felismerése. 



 

 

Milyen kapcsolat van az idegi és a hormonális szabályozás 

között?  

Melyek a szervezet belső egyensúlyára ható legfontosabb 

hormonok, hol termelődnek, és mi a hatásuk?  

Mely rendellenességek, betegségek vezethetők vissza vala-

mely hormonális zavarra?  

Mi a kapcsolat a teljesítményfokozó szerek és a hormon-

rendszer között? Jár-e valamilyen veszéllyel ezek alkalma-

zása?  

 

Ismeretek: 

A hormon fogalma, a hormonális szabályozás elvi alapjai. 

A hormonhatás jellemzői. Belső elválasztású mirigy 

fogalma. 

A hipofízis-hipotalamusz rendszer felépítése és működése. A 

hormonális szabályozás hierarchikus felépítése.  

A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy. 

A hasnyálmirigy (Langerhans-szigetek). 

A mellékvese. 

A nemi mirigyek hormontermelése. 

Hormonrendszerünk egészségtana, hormonbetegségek, hor-

monális elváltozások. 

 

A szabályozás és vezérlés fog-

almának elmélyítése a hormo-

nális működés példáján. 

Az idegi és hormonális szabá-

lyozás összehangoltságának 

megértése  

 

Hormonzavarokkal összefüggő 

kórképek vizsgálata, a kocká-

zatok és megelőzési lehető-

ségek felismerése, következte-

tések levonása. 

 

Érvelés a teljesítményfokozó és 

izomtömeg-növelő szerek hasz-

nálata ellen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, hipotalamusz, 

agyalapi mirigy, növekedési hormon, pajzsmirigyserkentő hormon, 

mellékvesekéreg-serkentő hormon, tüszőserkentő hormon, sárgatest-

serkentő hormon, tejelválasztást serkentő hormon, oxitocin, vazopresszin, 

pajzsmirigy, tiroxin, kalcitonin, mellékpajzsmirigy, parathormon, 

hasnyálmirigy (Langerhans-szigetek), inzulin, glukagon, mellékvesekéreg 

és mellékvesevelő hormonok, adrenalin, here, petefészek, tüsző, sárgatest, 

ösztrogének, progeszteron, tesztoszteron, HCG. 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység Örökléstan (genetika) 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
A faj fogalma. Mitózis, meiózis. 

Az ivaros szaporodás genetikai lényege. Vércsoport-antigének. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ-kifejeződés folyamatainak megértése az élővilágban. A 

tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. A problémák tudatos 

azonosítása, feltevések megvizsgálása. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan vezethető vissza az élőlények változatossága, 

Mendel módszereinek, 

eredményeinek és ezek érvé-



 

 

sokfélesége a fehérjemolekulákra? 

Mi magyarázza az öröklött tulajdonságok megjelenését 

vagy eltűnését? 

Milyen mértékben befolyásolhatja a környezet vagy a 

nevelés az öröklött jellegek megnyilvánulását? 

Mi az oka és jelentősége a biológiai sokféleségnek? 

 

Ismeretek: 

Mendel módszere, eredményei. 

Allélkölcsönhatások: domináns-recesszív, kodomináns, 

inter-medier kölcsönhatás. 

Kapcsolt öröklődés. 

Az ivari kromoszómákhoz köthető öröklődés tipikus 

példái, az ivarmeghatározás genetikai alapjai. 

Példák emberi tulajdonságok öröklődésére. 

A beltenyésztés és kockázata (állattenyésztés, természet-

védelem, rokonházasság veszélye). 

Kockázati tényezők és gének kölcsönhatása.  

A genetikai sokféleség jellemzése (allélszám) és biológiai 

szerepe (nemesítés, az alkalmazkodás lehetősége). 

A mutáció, jelentősége, típusai 

A környezet hatása a mennyiségi jellegek öröklésére, sok 

gén – egy tulajdonság kapcsolat.  

Géntechnológia, génmanipuláció, klónozás 

nyességi körének értelmezé-se. 

 

Öröklött jelleg megjelenésé-nek 

számszerű megadása (az 

öröklésmenet ismeretében).  

 

Következtetés allélkölcsön-

hatásra (az eloszlás ismereté-

ben). 

 

Családfa értelmezése. 

Kockázati tényező és elővi-

gyázatosság értelmezése ge-

netikai példán. 

 

Minőségi és mennyiségi jel-leg 

megkülönböztetése. Mennyiségi 

eloszlás grafikus 

megjelenítésének értelmezé-se. 

 

Értsék a legfontosabb gén-

technológiai módszerek alap-

elvét, jelentőségét 

 

Tudjanak vitázni, érvelni a gén-

technológiai módszerek mellett 

illetve ellene Legyen kialakult 

etikai állásfoglalá-suk a témával 

kapcsolatban 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, allél,genotípus, fenotípus, domináns, recesszív, intermedier, kodo-

mináns, homo- és heterozigóta, hajlam, beltenyésztés, genetikai sokfé-

leség (diverzitás), ivari kromatinrög, pontmutáció, kromoszóma-mutáció, 

kromoszómaszám-mutáció, klónozás, őssejt. 

 

Tematikai egység Az élővilág törzsfejlődése – biológiai evolúció 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  

Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 

egyéni életben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Módszerek, tudományos eredmények és ezek érvényességi körének 

elemzése. A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az 

elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek 

megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcso-

lása. 

A fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek értelmezé-

se. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismere- Fejlesztési követelmények 



 

 

tek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan alkalmazkodnak az élőlénycsoportok a változó kö-

rülményekhez?  

Minek alapján következtethetünk a jelenből a múltra és mi 

jelezhető előre a jövőből?  

 

Ismeretek: 

A populációgenetikai modell – Hardy-Weinberg törvény 

(véletlen, öröklődő variációk gyakoriság-változása). 

Az evolúció darwini leírása: létért való küzdelem, ter-

mészetes szelekció, adaptáció, fajkeletkezés. 

Szelekció-típusok. A genetikai változatosságot növelő és 

csökkentő tényezők. 

Nem adaptív evolúció – a véletlen szerepe. 

Az evolúció közvetlen és közvetett bizonyítékai. 

A fosszíliák értelmezése: az egykori élőlények rekonst-

rukciója (korreláció), a lelet kora. 

 

A bioszféra evolúciójának néhány feltételezett kulcslépése: 

Az élet keletkezése, eukarióta sejt, oxidáló légkör, sok-

sejtűség, szárazföldre lépés, önreflexió (tudat). Fajok, 

csoportok kihalásának lehetséges okai. 

Az evolúciós gondolat válto-

zásának értelmezése. 

 

Populációgenetikai folyamatok 

értelmezése. 

 

Érvek és ellenérvek összeve-

tése, az evolúció mechanizmu-

saira vonatkozó információfor-

rások kritikus felhasználása. 

 

Érveljenek az evolúció, mint 

egzakt tudomány mellett, annak 

bizonyítékaival 

 

Értsék, hogy az élővilág és kör-

nyezete állandóan változik 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kiválogatódás (szelekció), adaptáció, szétterjedés, izoláció, konvergen-

cia, divergencia, homológ szervek, analóg szervek, génáramlás, genetikai 

sodródás, alapítóelv, kövület (fosszília), korreláció, törzsfa, élő kövület, 

 

Tematikai egység 
Környezettan – Ökológia I. 

Egyed feletti szerveződési szintek 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre. 

A faj fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző kölcsön-

hatások megismerése. Az életközösségek változásának, az anyag-

körforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a cikli-

kus és lineáris változások megismerése 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mi határozza meg egy élőlény szerepét az életközösségben?  

Mi magyarázza, hogy egyes fajok egyedszáma közel állan-

dó, másoké hirtelen változásokat mutat? 

Hogyan függ össze egy környezeti tényező egy faj sűrű-

ségével? 

Hogyan függ össze a létért való küzdelem a környezet el-

tartóképességével? 

A rókák veszettség elleni immunizálása hogyan befo-

lyásolhatta az adott terület kisemlős állományának egyed-

számát? 

Gazdasági téren hogyan használja ki az ember a populációk 

Az élőlények közötti kapcso-

latok rendszerének elemzése.  

 

Összetett ökológiai rendszerek 

elemzése az interneten és az 

írott szakirodalomból gyűjtött 

anyagok alapján. 

 

Egyszerű kísérlet tervezése és 

elvégzése az élőlények egymás-

ra gyakorolt hatásának vizsgá-

latára, az eredmények elemzé-



 

 

között feltárt kölcsönhatásokat? 

 

Ismeretek: 

Egyed feletti szerveződési szintek  

A populáció és életközösség (társulás) fogalma, jellemzői. A 

biológiai (ökológiai) indikáció. 

Populációk közti kölcsönhatások. 

A társulások előrehaladó és ciklikus változásai. 

Az életközösségek vízszintes és függőleges elrendező-

désének okai. 

Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, 

nitrogén), az anyag és energiaforgalom összefüggésére.  

Táplálékpiramis (termelő-, fogyasztó-, lebontó szervezetek). 

Táplálkozási hálózatok (biológiai produkció, biomassza). 

Biomok és bioszféra. Gaia-elmélet. 

se. 

 

A biológiai rendszerek térbeli 

és időbeli változásait leíró gra-

fikonok, diagramok értelmezé-

se. 

 

Struktúra és funkció összefüg-

géseinek elemzése egyed fölötti 

szerveződési szinteken. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Fajlista, korfa, szaporodási ráta, szimbiózis, predáció, élősködés, 

antibiózis, versengés, antibiotikum, rezisztencia, a környezet 

eltartóképessége, flóra, fauna, aszpektus, szukcesszió, diverzitás, termelők, 

fogyasztók, lebontók, ökoszisztémák, biomassza, táplálékpiramis, biom, 

bioszféra.  

 

Tematikai egység 

Környezettan – Ökológia II. 

Az élőlények és az élettelen környezet. 

Környezetvédelem és természetvédelem. 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Életközösségek, populációs kölcsönhatások. 

Genetikai sokféleség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ökológiai rendszerek elemzése. Lokális és globális szintű gondolko-

dásmód fejlesztése.  

Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, 

földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata. 

A környezeti károk, globális ökológiai problémák, katasztrófák oka-inak 

elemzése, elkerülésük lehetőségei. 

Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet 

minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.  

Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban és kisközösségekben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan határozzák meg a természeti feltételek, 

az élettelen környezeti tényezők az élővilág 

elterjedését?  

Milyen mértékig és mennyire tartósan 

befolyásolhatjuk-e ezen feltételeket?  

Milyen gazdálkodási és gondolkodási- 

életmódbeli formák lehetnek fennmaradásunk 

feltételei? 

 

A fenntartható gazdálkodás bi-ológiai 

feltételeinek megfogal-mazása. 

 

A természetvédelem és környe-zetvédelem 

jelentőségének ér-telmezése. 

 

Az ökológiai lábnyom csök-kentése 

lehetőségeinek megfo-galmazása az iskolai, 

ill. lakó-környezetben. 

 

Lássák be, hogy az ember által végzett 



 

 

Ismeretek: 

Élettelen környezeti tényezők: a fény, a 

hőmérséklet, a le-vegő, a víz, a talaj. 

Környezetvédelmi problémák: ózonlyuk, 

globális éghajlat-változás, savas esők, 

levegőszennyezés, vízszennyezések, 

talajerózió, hulladékok, radioaktív 

környezetszennyezés, zajártalom, tájrombolás. 

E krízisek emberi tényezői, hatásuk, megoldási 

lehetősé-gek. 

 Az ember hatása a földi élővilágra a történelem 

során.  

Fajok, területek és a biológiai sokféleség 

védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének 

lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. 

tevékenységek oly mér-tékben és iramban 

változtatják meg bioszféránkat, hogy ehhez 

az evolúció nem képes alkal-mazkodni 

 

Legyenek képesek érvelni a környezetvéde-

lem elvei, céljai mellett, tudjanak vitatkozni 

az ökológiai problémákról 

Igyekezzenek alternatív meg-oldásokat talál-

ni a környezeti konfliktusokra 

 

Érveljenek a környezetbarát megoldások, 

technológiák mellett 

 

Alakítsanak ki ökocentrikus életszemléletet, 

életmódot 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, kibo-

csátás (emisszió), határérték, környezeti terhelés, fény, ózon, freon, UV-

sugárzás,hőmérséklet, üvegházhatás, fosszilis energiahordozó, megújuló 

energiaforrás, savas kiülepedés, állandó és változó vízállapotú növények, 

eutrofizáció, közműolló, talajerózió, defláció, fenntartható fejlődés, 

ökológiai lábnyom, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi 

terület, natúrpark, ökoturizmus  

 



 

 

Növeltés emelt óraszámú képzés 

Növelt óraszámú képzés 

10. évfolyam 

Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. A vizsgált természeti és tech-

nikai rendszerek állapotának leírására szolgáló szempontok és 

módszerek megismerése, használata. Az anyagok vizsgálatában leg-

gyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, mérése, 

a mértékegységek szakszerű és következetes használata. Az élő szerve-

zet mechanikai és kibernetikai szemléletű leírása. Az információs és 

kommunikációs rendszerek felépítésének megismerése, jelentőségük 

értékelése.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkalma-

zása - az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök hasz-

nálati területekhez rendelése, jelentőségük megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások  

Mivel foglalkozik a növénytan 

(botanika), az állattan (zoológia), 

az embertan (antropológia) tudo-

mánya? 

 

Ismeretek 

Tudományágak, társtudományok 

(pl. anatómia, élettan, lélektan, 

etológia, ökológia, genetika, 

rendszertan, őslénytan; orvostu-

domány). 

A biológiai kutatás főbb módsze-

rei: a megfigyelés, leírás, össze-

hasonlítás, kísérlet, modellkészí-

tés, szimuláció és ezek feldolgo-

zására szolgáló értelmezés, 

elemzés, kiértékelés.  

Az orvostudományban és a bio-

lógia más társtudományában ma 

Az ismert tudományágak és né-

hány biológiához tartozó társtu-

domány vizsgálati területeinek 

ismerete. 

 

A biológiai kutatási módszerek 

alkalmazása iskolai keretek kö-

zött. 

 

A fénymikroszkóp használata. 

 

Az élővilággal kapcsolatos méret- 

és időskála elemzése. 

 

Természeti jelenségek, folyama-

tok időbeli lefolyásának leírása 

függvényekkel; grafikonok elem-

zése, értelmezése. 

Fizika: fénytan, mér-

tékegységek. 

 

Matematika: mérték-

egységek, számítások. 

 

Kémia: kísérletezés, 

kísérleti eszközök. 



 

 

is használatos vizsgálati eszkö-

zök, módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 

Elektronmikroszkópi és különbö-

ző kromatográfiai vizsgálatok 

menete, jelentősége, alkalmazási 

területe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, 

paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf 

(CT). 

 

Tematikai egység 
Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Analógiák felismerése, általánosítás és differenciálás, történetiség kö-

vetése, halmazba sorolás, IKT-alkalmazás lehetőségei. A nemi élettel, 

az élet kezdetével és végével, a kezelések elutasításával vagy vállalásá-

val kapcsolatos személyes felelősség biológiai hátterének megismerése. 

A rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az önvizs-

gálatoknak a betegségek megelőzésben játszott szerepének felismerése. 

Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 

Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő és 

élettelen határán álló helyzetének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Az egyed szerveződési szintjei: 

nem sejtes rendszerek, önálló 

sejtek, többsejtű rendszerek. 

 

Az élő rendszerek általános tulaj-

donságai: anyagcsere, 

homeosztázis, ingerlékenység, 

mozgás, növekedés, szaporodás, 

öröklődés.  

 

A vírusok jellemzése, csoportosí-

tása a bakteriofágok és jelentősé-

gük (nagy méretüknek, valamint 

a gazdasejt könnyű vizsgálható-

ságának köszönhetően a legköny-

nyebben tanulmányozhatók. 

A növényeket, illetve az állatokat 

fertőző legismertebb vírusok (a 

dohány mozaikbetegségét, illetve 

a baromfipestist, a száj- és kö-

römfájást és a veszettséget oko-

zók). 

Önálló internetes vizsgálódás: a 

legfontosabb magyarországi elő-

fordulású ismertebb emberi ví-

rusbetegségek neve, jellemző 

adatai.  

 

Alapvető járványtani fogalmak 

ismerete. A helyi és világjárvány 

fogalma, a megelőzés és elhárítás 

lehetőségei. 

 

A háziállatok és növények vírus-

betegségeinek azonnali jelentése 

a közegészségügyi szerveknél. 

Matematika: geomet-

ria, poliéderek, meny-

nyiségi összehasonlí-

tás, mértékegységek. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a járványok 

történeti jelentősége. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: járványok iro-

dalmi ábrázolása. 



 

 

Az embereket fertőző vírusok. 

A vírusok és szubvirális kóroko-

zók (prion, viroid) felépítése, 

csoportosítása, sokszorozódási 

folyamata, hatásmechanizmusa. 

 

Fertőzés, higiénia (személyi és 

környezeti), járvány. 

Védőoltások, megelőzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid. Bakterio-

fág. Sejtes és nem sejtes szerveződés. 

 

Tematikai egység 
Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt 

felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. A 

földi élet kezdete és a földön kívüli lét tudományos felvetése, internetes 

kutatás során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását jelen-

tő folyamatok megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi 

szemlélet fejlesztése. A természeti körfolyamatok felismerése, megfi-

gyelése, természeti jelenségek, folyamatok időbeli lefolyásának leírása 

függvényekkel. A rendszerek összetettségének, belső kapcsolatrendsze-

rének felismerése. A fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén, oxi-

gén, nitrogén) elemzése egy szabályozott rendszer részeként. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Kitekintés az ősbaktériumokra, a 

3,5 milliárd évvel ezelőtti megje-

lenésükre. 

A valódi baktériumsejt (mérete, 

alakja, sejtfelépítése). Állandó és 

járulékos sejtalkotók. Aktív és 

passzív mozgásuk. Csoportosítá-

suk anyagcseréjük és energia-

hasznosításuk szerint [autotróf, 

foto- és kemoszintetizáló (aerob 

és anaerob), heterotróf – parazi-

ták, szimbionták, szaprofiták], 

szaporodásuk. 

Az emberi és állati szervezetben 

élő szimbionták gyakorlati hasz-

na. Az emberi szervezet parazita 

baktériumai, kórokozásuk. Bakté-

riumok által okozott betegségek. 

Védekezés, megelőzés. Ajánlott 

A baktériumok 

anyagcseretípusok szerinti cso-

portosítása. A prokarióta sejt fel-

építésének mikroszkópos vizsgá-

lata, megfigyelése. 

Kutatás az interneten (tanári irá-

nyítással, otthoni feladat): A 

prokarióták jelentősége: a földi 

anyagforgalomban betöltött sze-

repük, hasznosításuk az élelmi-

szeriparban, gyógyszeriparban, 

mezőgazdaságban. 

 

Tanulói vizsgálat: aludttej savó-

jából tejsavbaktériumok kimuta-

tása, vizsgálatuk fénymikrosz-

kóppal (vagy szénabacilus, kék-

baktériumok vizsgálata). 

Fizika: mértékegysé-

gek, energia, a fény-

mikroszkóp optikai 

rendszere. 

 

Kémia: oxidáció-

redukció, ionok, leve-

gő, szén-dioxid, oxi-

gén, szerves, szervet-

len, fertőtlenítőszerek. 



 

 

és kötelező védőoltások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prokariota, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita 

faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

Tematikai egység Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megismeré-

se, összevetése 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése jelentősé-

gének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világában - 

táplálkozás, kiválasztás, szaporodás.  

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb 

rendű eukarióták testszerveződésének példáján. 

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos keze-

lése, a halmazstruktúrák magyarázata összetevőik szerkezete és köl-

csönhatásaik alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Az élőlények kialakulásának váz-

lata, törzsfaelemzés, kihangsú-

lyozva az ősi ostorosok szerepét. 

Autogén elmélet, endoszimbionta 

elmélet. 

Az aktív helyváltoztató egysejtű-

ek mozgástípusai: ostoros, csillós, 

amőboid (állábas) mozgás. 

Az óriás amőba, a papucsállatka, 

a zöld szemesostoros példáján 

keresztül az egysejtű élőlények 

változatos testszerveződésének és 

a felépítő anyagcserének a meg-

ismerése.  

Az állati egysejtűek közül osto-

rosként a parazita álomkór osto-

ros és a hüvelyostoros, az amő-

bák közül az óriás amőba és a 

vérhasamőba, a csillósok közül a 

közönséges papucsállatka, a ha-

rang- és kürtállatkát, valamint a 

bendőcsillósok, a héjas gyökérlá-

búak, a napállatocska és a sugár-

állatocska ismerete. 

Önálló mozgásra képtelen 

alacsonyabbrendű eukarióták 

(kovamoszatok, barnamoszatok, 

A témával kapcsolatos tanulmá-

nyok keresése az interneten. 

 

A tanult fajok felismerése fény-

mikroszkópban, az egysejtűek 

életmódjával kapcsolatos kísérle-

tek elemzése.  

 

A színanyagok, színtestek megje-

lenése szerepének megértése a 

fotoautotróf folyamatokban. 

 

Fonalas zöldmoszatok vizsgálata 

(testfelépítés, táplálékfelvétel) 

fénymikroszkóppal, a látottak 

lerajzolása és jellemzése. 

 

A fonalas és a teleptestes szerve-

ződés megismerése konkrét pél-

dákon (egyes vörös- és barnamo-

szatok, zöldmoszatok, pl. csillár-

kamoszat).  

 

A prokarióta és az egysejtű 

eukarióta élőlények összehasonlí-

tása (sejtfelépítés és életműködé-

sek, azonos és az eltérő tulajdon-

ságok). 

Kémia: a szilicium-

dioxid szerkezete. 



 

 

vörösmoszatok) megismerése, 

csoportosítása: 

A moszatok szaporodása nemze-

dékváltakozással  

Az alacsonyabb rendű eukarióták 

szerveződési típusainak megfi-

gyelése a zöldmoszatok szerve-

ződési típusain keresztül: egysej-

tű: ernyősmoszat; sejttársulásos: 

harmónikamoszat; fonalas: béka-

nyál; lemezes: tengeri saláta; te-

leptestű: csillárkamoszat.  

 

Természetes vizekből vett víz-

minták vizsgálata (különböző 

zöldalgák keresése, a 

kloroplasztiszok alakjának vizs-

gálata). 

 

A mikroszkópi megfigyelések 

lerajzolása és magyarázó szöveg-

gel való ellátása.  

 

Határozókönyvek használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető- és emésztő űröcske, 

sejtközpont, ostor, csilló, álláb, szól-, gélállapot, mixotróf táplálkozás, 

kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

Tematikai egység 
Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az élő-

lények világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése 

során az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A 

környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés felisme-

rése. Az emberi épített élőhelyek pusztulása okainak, következményei-

nek megismerése, megértése. Növényi és állati sajátságok felismerése a 

gombák testfelépítésében és életműködésében. Egészségtudatosságra 

nevelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

A gombák sajátos testfelépítése 

és életműködése. [Evolúciós fej-

lődésük folytán egy részük az 

alacsonyabbrendű eukarióták 

közé tartozik, mint pl. a moszat-

gombák (peronoszpóra), fejespe-

nész.] 

A heterotróf gombák életmód 

szerinti megkülönböztetése, bio-

A fonalas testfelépítésű gombák 

nagyobb csoportjainak 

[Rajzóspórás gombák (pl. a bur-

gonyarák kórokozója), 

járomspórás gombák (pl. fejespe-

nész), tömlősgombák (pl. dér-

gomba, ehető kucsmagomba, 

redős papsapkagomba (mérgező), 

nyári szarvasgomba), egysejtű 

tömlősgombák (a sarjadzással 

Kémia: mész, kova, 

szaru, cellulóz. 

 

Fizika: energia. 



 

 

lógiai jelentősége. Mindkét élő-

lény számára előnyös együttélés, 

pl. zuzmók.  

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások 

Miért nehéz a szivacsok helyét az 

élőlények rendszerében megtalál-

ni? 

Ismeretek  

Szivacsok álszövetes szerveződé-

se. A szivacsok különböző for-

mái, a külső és belső sejtréteg 

jellemző sejtjei, azok működése. 

Ivartalan szaporodási formájuk: 

kettéosztódás, bimbózás 

(gyöngysarjképzés). Ivaros sza-

porodásuk. 

 

Sir Alexander Fleming munkás-

sága. 

szaporodó élesztők, anyarozs, 

kenyérpenész, almafaliszthar-

mat), bazidiumos gombák (pl. 

korallgomba, rókagomba, laska-

gomba, ízletes vargánya, 

farkastinórú (mérgező), pereszke, 

csiperke, tintagomba, gyilkos 

galóca (mérgező), nagy őzláb-

gomba, susulyka (mérgező)] ha-

tározókönyvek segítségével való 

megismerése.  

 

A gombák táplálkozás-élettani 

szerepének, a gombaszedés és 

tárolás szabályainak megismeré-

se. 

 

A zuzmótelep testfelépítése és 

életfolyamatai közötti összefüg-

gés felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alkaloid, 

antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos spóra, bimbó-

zás, gyöngysarjképzés, himnős. 

 

Tematikai egység Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizsgálata. 

Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a 

felépítés és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípusok mé-

retkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás: az állati egysejtű és a 

többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Az állati sejt sejtalkotói: sejtmag 

(maghártya, örökítőanyag), Gol-

gi-készülék, endoplazmatikus 

hálózat, mitokondrium, sejtköz-

pont, lizoszóma, sejtplazma, sejt-

hártya. A sejtszervecskék felada-

ta. 

 

A főbb szövettípusok jellemzői és 

működési sajátságai:  

hámszövetek-fedőhámok, mi-

rigyhámok, felszívóhám, érzék-

hám. pigmenthám egyenkénti 

Az állati sejtalkotók felismerése, 

megnevezése elektronmikroszkó-

pos felvételen és modellen. 

 

Mikroszkópi metszetek és ábrák, 

mikroszkópos felvételek vizsgá-

lata. Összehasonlítás: a sima-

izom, vázizom és szívizom szer-

kezeti és funkcionális összefüg-

géseinek elemzése, előfordulása 

és működési jellemzői a szervek-

ben. 

 

Rajzos ábra készítése a soknyúl-

Fizika: az elektron-

mikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra: ará-

nyok megállapítása az 

ábrakészítéshez. 

 

Informatika: szöveg- 

és képszerkesztés. 



 

 

feladatai, típusai és előfordulása a 

szervekben. 

A kötő- és támasztószövetek - 

lazarostos, tömöttrostos kötőszö-

vet, a zsírszövet és a vér, vala-

mint a chordaszövet, csontszövet 

és porcszövet felépítése, feladata 

és előfordulása. 

Az idegsejtek típusai a sejt alakja, 

a nyúlványok elrendeződése, a 

sejt működése alapján. A gliasejt. 

 

Szövet- és szervátültetés (transzp-

lantáció); beültetés (implantáció). 

ványú idegsejtről. Az idegsejt 

(neuron) részeinek megnevezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, dendrit, 

axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

 

Tematikai egység 
Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlábúak 

és ízeltlábúak főbb jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerveződés 

összehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok jellem-

ző képviselőinek tanulmányozása. A testfelépítés, testalkat és az élet-

mód kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok szervezeti differenciá-

lódásának megismerése. A differenciálódás fokától függő sajátosságok 

vizsgálata ok-okozati összefüggések keresése közben. A mindenkori 

környezet változásaihoz való alkalmazkodás szerepének megértése az 

állatcsoportok jellemző tulajdonságainak kialakulásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Csalánozók testfelépítése. A test-

fal jellemző sejtjei: csalánsejtek, 

a diffúz idegrendszert alkotó 

idegsejtek, a hámizomsejtek, va-

lamint a belső réteg emésztőned-

veket termelő mirigysejtjei. Ön-

fenntartás, önreprodukció, önsza-

bályozás. 

 

A férgek nagyobb csoportjai (fo-

nálférgek, laposférgek, 

gyűrűsférgek) testszerveződése, 

önfenntartó, önreprodukáló és 

önszabályozó működése, élet-

módja. 

 

A sejtek működésbeli elkülönülé-

sének, a szövetetek kialakulásá-

nak eredménye a különböző ál-

latcsoportoknál. 

 

Ábraelemzés: a csalánozók testfa-

lának felépítése, a sejtcsoportok 

funkciói. 

 

A csalánozók megismerése. 

(Ajánlott: Hidraállatok: közönsé-

ges hidra, zöldhidra, édesvízi 

meduza. Kehelyállatok: füles 

meduza. Virágállatok: viaszrózsa, 

vörös tollkorall, nemes korall, 

gombakorall, bíborrózsa. Bor-

dásmedúzák: Vénusz öve.) 

Kémia: felületi feszült-

ség, a mészváz össze-

tétele, a kitin, diffúzió, 

ozmózis. 

 

Fizika: rakétaelv, eme-

lőelv, a lebegés feltéte-

le. 

 

Földrajz: korallzá-

tonyok (atollok), a 

mészkő, a kőolaj és a 

földgáz képződése; 

földtörténeti korok. 



 

 

A puhatestűek nagyobb csoportjai 

(kagylók, csigák, fejlábúak) test-

szerveződése, külső, belső szim-

metriája, önfenntartó, önreprodu-

káló, önszabályozó működése. Az 

élőhely, életmód és az életfolya-

matok összefüggései. Főbb kép-

viselők az egyes csoportokban: 

éti-, kerti- és ligeti csiga; tavi- és 

folyami kagyló; tintahalak, nyolc-

lábú polip.  

 

Az ízeltlábúak csoportjaira jel-

lemző testfelépítés, önfenntartó, 

önreprodukciós és önszabályozó 

működés. Származási bizonyíték 

a szelvényezett test. A törzsfejlő-

dés során kialakult evolúciós „új-

donságok”(valódi külső váz ki-

tinből, ízelt lábak kiegyénült ha-

rántcsíkolt izmokkal). A csáprá-

gósok, ill. pókszabásúak fonto-

sabb csoportjai: a skorpiók, atkák 

és pókok.  

 

A rovarok legfontosabb – ha-

zánkban is nagy fajszámmal élő – 

rendjei: szitakötők, egyenesszár-

nyúak, poloskák, kabócák, boga-

rak, lepkék hártyásszárnyúak, 

kétszárnyúak 

 

A szaprofita férgek biogeográfiai, 

gazdasági hasznának, a parazita 

férgek állat- (ember-) egészség-

ügyi szerepének tanulmányozása.  

Tanulói vizsgálódás: A 

gyűrűsférgek mozgása és belső 

szervei. A puhatestűek három 

főcsoportjának összehasonlítása: 

a morfológiai különbségek, belső 

szervi azonosságok  

Tablókészítés elhalt állatok külső 

vázaiból. A fajok beazonosítása 

határozók segítségével. 

A hazánkban is nagy fajszámban 

előforduló rovarrendek, illetve 

példafajok keresése határozó 

könyvek segítségével (csoportos 

feladat könyvtári óra keretében). 

A szájszerv, a szárny, a poszt-

embrionális fejlődési típusok ala-

kulásának összehasonlítása. Ok-

okozati összefüggés keresése az 

életmód és a szájszervek alakulá-

sa között. A tengeri/édesvízi pu-

hatestűek és ízeltlábúak szerepe 

az egészséges táplálkozásban.  

Receptverseny és önálló kiselő-

adások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos bél-

csatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, 

kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, 

vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult dúcidegrendszer; 

hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, 

hormonális/kémiai szabályozás. 

 

Tematikai egység 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek test-

felépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) összehason-

lítása a gerincesek „egyenesági” elődeivel és a gerincesek nagyobb 

csoportjaival. Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló kísérlete-

zés, megfigyelés során a természettudományi megismerési módszerek 

gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a belső váz je-

lentőségének megértése az életterek tartós meghódításában.  

Problémák, jelenségek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Ismeretek  

A tüskésbőrűek testfelépítése és 

életmódja. A gerinchúr, a cső-

idegrendszer és kopoltyúbél meg-

jelenésének evolúciós jelentősé-

ge.  

Az előgerinhúrosok testfelépítése, 

evolúciós jelentősége. Fő képvi-

selőik: a tengerben élő, átalaku-

lással fejlődő zsákállatok.  

A fejgerinchúrosok testfelépítése 

és életmódja, evolúciós jelentő-

sége (pl. a lándzsahal).  

 

A gerincesek általános jellemzői, 

evolúciós újításai (Porcos, majd 

csontos belső váz, melynek köz-

pontja a gerincoszlop. A 

kültakaró többrétegű hám, amely 

bőrré alakul, csoportonként elkü-

löníthető függelékekkel. A táp-

csatorna elő-, közép- és utóbelé-

hez mirigyek csatlakoznak. A 

légzőszerv előbél eredetű kopol-

tyú vagy tüdő. A keringési rend-

szer zárt, központja a szív. Az 

erekben vér (plazma és alakos 

elemek) kering. Kiválasztó szer-

vük a vese, a vérből szűr és kivá-

laszt. Ivarszervei a váltivarúság-

nak megfelelőek. Többnyire jel-

lemző az ivari kétalakúság és a 

közvetlen fejlődés. 

A neuro-endokrin rendszer szabá-

lyozza a működéseket (melynek 

idegrendszeri központja az agy)). 

A tüskésbőrűeknek a gerinchúro-

sokkal és gerincesekkel való ösz-

szehasonlítása.  

Szakkönyvek, ismeretterjesztő 

könyvek, folyóiratok olvasmá-

nyainak, ábráinak segítségével a 

probléma lényegének feltárása. 

 

Gyakorlati feladat: a kialakult 

gerinces szervek, szervrendszerek 

életfolyamatbeli (kültakaró, moz-

gás, táplálkozás, légzés, keringés, 

kiválasztás, szaporodás, hormo-

nális és idegrendszeri szabályo-

zás) eltéréseinek leírása a gerin-

cesek alábbi nagyobb csoportjai-

ban: 

Halak: pl. tükörponty, csuka. Ké-

téltűek: pl. zöld levelibéka, kecs-

kebéka. 

Hüllők: pl. zöld gyík, erdei sikló. 

Madarak: pl. házi galamb, házi 

tyúk. 

Emlősök: pl. házi nyúl. 

 

Ponty, csirke vagy házi nyúl bon-

colása megfigyelési szempontok 

szerint. A megfigyelések rajza, 

megfogalmazása, leírása.  

 

Fajismeret bővítése határozó-

könyvek, internet segítségével. 

Fizika: nyomás, hő-

mérséklet, hidraulika, 

optika, hang, ultra-

hang. 

 

Informatika: szöveg-

szerkesztés, adattáro-

lás, előhívás. 

 

Kémia: kollagén, he-

moglobin, tengerek és 

édesvizek só-

koncentrációja. 

 

Földrajz: a kontinen-

sek élővilága, öveze-

tesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, 

magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, 

tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó 

és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Állatismeret, az állatok idegrendszere és érzékszerveik, szaporodásuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés 

alapjainak megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmazkodási fo-

lyamat bemutatása. Azonosságok és különbségek keresése az állati és 



 

 

emberi viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miben különböznek az öröklött 

és tanult viselkedési elemek? Me-

lyek a legfontosabb magatartás-

forma-csoportok? Melyek az álla-

tok kommunikációjának fajtái? 

 

Ismeretek 

A magatartáskutatás története: 

Darwin, Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von Frisch, 

Csányi (a kutatók módszerei, 

tapasztalatai, magyarázatai). 

 

Öröklött magatartásformák (fel-

tétlen reflex, irányított mozgás, 

mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák (bevé-

sődés, érzékenyítés, megszokás, 

feltételes reflex, operáns tanulás, 

belátásos tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos vi-

selkedések (tájékozódás, kom-

fortmozgások, táplálkozási maga-

tartás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos vi-

selkedések (udvarlás, párzás, iva-

dékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas kap-

csolatok típusai (időleges tömörü-

lés, család, kolónia). 

 

A háziállatok viselkedése.  

 

Az emberi természet. A tanulás és 

a gének szerepe az emberi visel-

kedésben. Az emberi viselkedési 

komplexum, az ember és a legfej-

lettebb állatok viselkedése közötti 

különbségek, személyes és cso-

portos agresszió, az emberi kö-

zösség, rangsor, szabálykövetés, 

az emberi nyelv kialakulása, az 

emberi hiedelmek, az ember 

Különböző magatartásformák 

megfigyelése, azonosítása és 

elemzése filmeken (pl. Az élet 

erőpróbái; A magatartáskutatás 

története). 

 

Kiselőadások tartása, viták során 

saját vélemény megvédése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális és nem 

verbális kommuniká-

ció. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a csoportos 

agresszió példái. 

 

Fizika: hang, ultra-

hang. 



 

 

konstrukciós és szinkronizációs 

képességének megnyilvánulása a 

társadalomban. A gyermek fejlő-

dése és szocializációja a családi 

közösségben. 

Humánetológia: sztereotípiák, 

babonák kialakulása, a csoportos 

agresszió és a háború, szocializá-

ció, szublimáció, személyes tér, 

testbeszéd, szabálykövetés, nyelvi 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, 

tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, 

tanulás, adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 

 

Tematikai egység 
A növényi sejt. 

Szerveződési formák 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoporto-

sításának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, növényismeret. Az 

állati sejt, állati szövetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép 

leírása, értelmezése. A sejtek vizsgálati módszereinek elsajátítása.  

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli elrende-

ződés alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen jellemzők alapján 

különítjük el az állatokat és a 

növényeket? A moszatok 

testszerveződésének milyen 

típusait tudjuk megkülönbözteni? 

Merre mutat a fejlődés? Mi a 

moszatok biológiai jelentősége? 

 

Ismeretek 

A fénymikroszkóp részei és szak-

szerű használata.  

A növényi sejtalkotók [sejtplaz-

ma, sejthártya, sejtmag, 

mitokondrium, belső membrán-

rendszer, sejtfal, színtest, zár-

vány, sejtüreg (vakuólum)]. 

Prokarióta és eukarióta sejt, állati 

és növényi sejt összehasonlítása. 

Anyagcseretípusok. 

 

Differenciálódás, sejttársulás 

A testszerveződés és az anyagcse-

re folyamatok alapján annak ma-

gyarázata, hogy az élőlények 

természetes rendszerében miért 

alkotnak külön országot a növé-

nyek, a gombák és az állatok. 

 

A sejtek működésbeli különbsé-

gei és a differenciálódás kapcso-

latának megértése. 

Az egysejtű szerveződés és a 

többsejtű szerveződés típusainak 

bemutatása a zöldmoszat példáján 

(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

Anyagcseretípusok összehasonlí-

tása. 

 

Kísérletek az ozmózis kimutatá-

sára (plazmolízis).  

A mikroszkópban látott kép na-

gyításának kiszámolása.  

 

Különböző zárványok, sejtüregek 

Fizika: lencserendsze-

rek, mikroszkóp. 



 

 

(harmonikamoszatok, fogaske-

rékmoszatok, gömbmoszatok), 

telepes (álszövetes), szövet, egy-

irányú osztódás: fonalas testfel-

építés (békanyálmoszatok), két 

irányban: lemez (tengeri saláta), 

több irány: teleptest (csillárkamo-

szat).  

és a színtestek megfigyelése mik-

roszkópban különféle sejtfestési 

módszerekkel. 

Növényi színanyagok szétválasz-

tása kromatográfiás módszerrel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, differenciáló-

dás, féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, parazita, szaprofita, 

autotróf anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fotoszintézis. 

 

Tematikai egység 
A növények országa. 

Valódi növények 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások  

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a növények? 

Miért nem nőhetnek 

embermagasságúra a mohák? 

Hogyan alkalmazkodott a 

harasztok testfelépítése a 

szárazföldi életmódhoz? Miben 

különböznek a nyitvatermők és a 

zárvatermők? 

 

Ismeretek 

Endoszimbionta elmélet. 

A fényért, vízért való verseny, a 

szárazabb élőhelyeken való sza-

porodás lehetőségének kapcsolata 

a növényvilág fejlődésével. 

 

(Kékeszöld moszatok), vörösmo-

szatok, zöldmoszatok 

(járommoszatok), csillárkák 

embriós növények = szárazföldi 

növények. 

A mohák, a harasztok a nyitva-

termők és a zárvatermők kialaku-

lása, testfelépítése, életmódja 

(alkalmazkodás a szárazföldi 

életmódhoz) és szaporodása.  

A határozókönyvek felépítése 

logikájának megértése és haszná-

latuk gyakorlása. 

 

A fényért, vízért való verseny, a 

szárazabb élőhelyeken való sza-

porodás lehetőségének összefüg-

gésbe hozása a növényi szervek 

megjelenésével, felépítésével. 

 

Szerkezet és működés kapcsola-

tának bemutatása a növényi szö-

vetek példáján.  

 

A különböző törzseknél megjele-

nő evolúciós „újítások” összefüg-

gésbe hozása a szárazföldi élethez 

való hatékony alkalmazkodással. 

 

Növényi szövetpreparátum és 

önállóan készített nyúzat vizsgá-

lata fénymikroszkóppal, a látottak 

értelmezése. 

Filozófia: logika és 

kategóriák. 

 

Matematika: halmazba 

rendezés, csoportosí-

tás. 



 

 

Fajismeret: májmoha, tőzegmoha, 

háztetőmoha, lucfenyő, jegenye-

fenyő, erdei fenyő, feketefenyő, 

vörösfenyő, páfrányfenyő, ciprus-

félék, boróka, tiszafa, csikófark. 

A növényi szövetek csoportosítá-

sa és jellemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Moha, meiózis, mitózis spóra, ivarsejt, haploid sejt, diploid sejt, kétszaka-

szos egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, hajtásos növény, nyitvatermő, 

zárvatermő, hajtás, virág, termés, kettős megtermékenytés, osztódó szövet, 

állandósult szövet, kambium. 

 

Tematikai egység A növények élete 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, a növények szervei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

A növényi szervezet felépítésének a működésre gyakorolt következmé-

nyének felismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a növények 

életében? Mi a fotoszintézis 

jelentősége? Milyen formában  

választanak ki anyagokat a 

növények? Milyen tendenciák 

valósultak meg a növényvilág 

szaporodásának evolúciója során? 

Hogyan mozognak, hogyan 

növekednek a növények? 

 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó szervek 

(gyökér, szár levél) felépítése, 

működése, módosulásai. 

A gyökér, a szár és a levél felépí-

tése, szövettani szerkezetük típu-

saik, módosulásaik.  

A felsorolt szervek működése és 

szerepük a növény életében.  

A Liebig-féle minimumtörvény. 

A gázcserenyílás szerkezete és 

működése (összefüggés a 

zárósejtek felépítésével, 

turgorával és az ozmózissal). 

A virág részei és biológiai szere-

pe. Kapcsolat a virág és a termés 

között. 

A folyadékszállítás hajtóerőinek 

összefüggésbe hozása a szervek 

felépítésével. 

A gyökér hossz- és keresztmet-

szetének, a fás szár és a kétszikű 

levél keresztmetszetének ismerte-

tése sematikus rajz alapján, a lá-

tottak magyarázata. 

A fás szár kialakulásának és az 

évgyűrűk keletkezésének magya-

rázata. 

 

A levegőből felvett szén-dioxid-

molekula útjának nyomon köve-

tése a növényben. 

Gázcserenyílás megfigyelése 

mikroszkópban és a látottak ér-

telmezése. 

A víz útjának megfigyelése festett 

vízbe állított fehér virágú növé-

nyeken. 

Csírázási kísérletek végzése, gyű-

rűzési kísérlet értelmezése. 

Paál Árpádnak az auxin hatására 

vonatkozó kísérletének értelme-

zése.  

Az ivaros és az ivartalan szapo-

rodás/szaporítás összehasonlítása, 

előnyeik és hátrányaik összeveté-

Fizika: adhézió, kohé-

zió, diffúzió. 

 

Földrajz: a földrajzi 

övezetesség. 

 

Kémia: etén, ozmózis.  



 

 

A virágos növények reproduktív 

működései, az ivaros és az ivarta-

lan szaporodás/szaporítás.  

A termés és a mag. A mag szer-

kezete. A csírázás folyamata és 

típusai.  

A hormonok (auxin citokinin, 

gibberellin, etilén abszcizinsav) 

szerepe a növények életében. 

Paál Árpád kísérletei.  

A növények mozgása.  

se. 

Példák a virágzás és a nappalok-

éjszakák hosszának arányának 

összefüggésére. 

Filmelemzés (Attenborough: A 

növények magánélete). 

Projektmunka vagy házi dolgozat 

önálló témakutatással az élőlé-

nyek szervezeti felépítésének és 

működésének összefüggéseiről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás, 

szaporítóhajtás, hiányos virág, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan 

szaporodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, 

vízszállítás, párologtatás, csírázás, légzési hányados, ivartalan szaporodás 

és szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus, koleoptil csúcs. 

 

Emelt óraszámú képzés 

11. évfolyam 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Ozmózis. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő és élettelen világ anyagi egységének megértése. 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák 

biológiai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik kö-

zötti kapcsolat megértése. 

Azonos felépítő egységek és szerkezeti elv mellett a biológiai sokféle-

ség kialakulásának megértése a nukleinsavak példáján. 

A problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése. 

Az önálló kísérleti munkán alapuló ismeretszerzés kialakítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások 

Miért nem helyes a fontos – ke-

vésbé fontos megjelölés használa-

ta az élő szervezetben előforduló 

elemeknél? 

Miért lassítja a bőr öregedését a 

hidratáló krémek használata? 

Hogyan válik lehetővé 20 féle 

aminosavból az élővilágban elő-

A szerkezet és a biológiai funkció 

kapcsolatának bemutatása az élő 

szervezet szerves molekuláinak 

példáján. 

 

A biogén elemek kimutatása kí-

sérletekkel. 

Kolloid rendszerek vizsgálata. 

Az ozmózis vizsgálata. 

Az élő szervezetben előforduló 

Kémia: fémek, 

nemfémek, kötéstípu-

sok, szervetlen és 

szerves anyagok, olda-

tok, kolloid rendsze-

rek, delokalizált elekt-

ronrendszer, konden-

záció, hidrolízis, kon-

formáció, konfigurá-

ció, kiralitás, lipidek, 



 

 

forduló sokféle, különböző fel-

építésű fehérjemolekula kialaku-

lása? 

Mi az oka, hogy a növény táplá-

lék nem fedezheti az emberi szer-

vezet fehérje igényét? 

Mi tartalmaz több koleszterint: 

egységnyi vaj, disznózsír vagy 

margarin? 

Miért ideális tartaléktápanyag a 

keményítő és a glikogén? 

Hogyan tárol és nyer energiát az 

élő szervezet? 

 

Ismeretek 

Az élő szervezetben előforduló 

legfontosabb biogén elemek, 

szervetlen és szerves molekulák.  

A lipidek (neutrális zsírok, 

foszfatidok, karotinoidok,  

szteroidok), a szénhidrátok, (glü-

kóz, fruktóz, cellubióz, maltóz, 

laktóz, szacharóz, a cellulóz, a 

keményítő és a glikogén),  

az egyszerű és az összetett fehér-

jék, a nukleotid származékok és a 

nukleinsavak szerkezete, tulaj-

donságai és biológiai szerepük. 

A stresszfehérjék és a sejt öngyó-

gyító folyamata. 

 

Györffy Barna, Horn Artúr 

(liszenkoizmussal szembeni fel-

lépés, a tudományos genetika 

alkotó művelése), Straub F Brunó 

munkássága (Szegedi Biológiai 

Kutatóközpont [SZBK] létreho-

zása, Biokémiai Iskola). 

szerves molekulák (lipidek, szén-

hidrátok és fehérjék) biokémiai 

vizsgálata, kimutatása.  

A kromatográfia alapjainak meg-

ismerése. 

szénhidrátok, fehérjék 

és nukleinsavak. 

 

Fizika: hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás. 

 

Informatika: táblázat 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, szol állapot, gél állapot, lipid, neutrális zsír, 

foszfatid, karotinoid, szteroid, esszenciális zsírsav, monoszacharid, 

diszacharid, poliszaharid, aminosav, peptidkötés, esszenciális aminosav, 

egyszerű fehérje, összetett fehérje, stresszfehérje, ATP, NAD
+
, NADP

+
, 

koenzim-A, DNS, RNS. 

 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejt felépítése 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 

A sejt felépítésében részt vevő molekulák. 

A fénymikroszkóppal látható sejtalkotók vizsgálata. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyságrendek értelmezése a sejtek, a sejtalkotó részek és a 

biomolekulák méretének összehasonlítása által.  

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása (a belső membránok szerepe). 

A növényi, a gomba- és az állati sejt szerkezete közötti különbségek 

megértése.  

A sejt rendszerként való működésének belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások 

Mely sejtalkotók membránjai 

tekinthetők energiafejlesztő 

membránnak? 

Melyek a saját genetikai állo-

mánnyal rendelkező sejtalkotók? 

Mennyivel összetettebb szerkeze-

tet mutat az elektronmikroszkó-

pos kép a fénymikroszkóposénál? 

Mi a feltétele a membránáramlás 

jelenségének? 

Hogyan valósul meg a sejtben a 

membránáramlás? 

Miért lehetséges, hogy két testvér 

nagyon hasonlít egymásra, vagy 

teljesen különbözőek is lehetnek? 

 

Ismeretek 

A sejt szerkezete és alkotói, az 

egyes sejtalkotók szerepe a sejt 

életében. 

A sejtmembrán és a határoló 

membránok (sejthártya, sejtfal) 

felépítése. 

Anyagszállítás a membránon ke-

resztül (szabad és közvetített, ill. 

passzív és aktív transzport, exo- 

és endocitózis).  

Az endoszimbióta elmélet.  

A sejtmozgások.  

A sejtosztódás típusai és folya-

matai, programozott és nem prog-

ramozott sejthalál.  

A sejtek osztódó képessége, ős-

sejt kutatás. 

A sejtalkotók (sejthártya, sejtfal, 

citoplazma, ostor, csilló, 

endoplazmatikus hálózat (DER, 

SER), a Golgi-készülék, 

lizoszóma, mitokondrium, szín-

test, sejtmag, kromoszóma) fel-

ismerése vázlatrajzon és elekt-

ronmikroszkópos képen. 

 

A biológiai egységmembránok 

szerepének értelmezése.  

A passzív és aktív, a szabad és 

összetett transzport összehasonlí-

tása. 

A sejtek osztódóképessége válto-

zásának bemutatása példákon 

keresztül. 

 

Látogatás egy elektronmikrosz-

kópos laboratóriumban. 

 

A sejtről és a sejtalkotókról ké-

szült mikroszkópos képek, mo-

dellek keresése a neten, a képek 

szerkesztése és bemutatása digitá-

lis előadásokon. 

Fizika: fénymikrosz-

kóp és elektronmik-

roszkóp. 

 

Vizuális kultúra: térbe-

li szerkezetek, hossz- 

és keresztmetszeti áb-

rák. 

 

Informatika: képszer-

kesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Citoplazma, sejtváz, sejtközpont, csilló, ostor, membrán, endoplazmatikus 

hálózat, riboszóma, Golgi-készülék lizoszóma, mitokondrium, színtest, 

sejtmag, sejtmagvacska, kromoszóma, kromatin, kromatida, centromer, 

telomer kromoszómaszerelvény, mitózis, meiózis, rekombináció, crossing- 



 

 

over 

 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A sejtek kémiai felépítése. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Az anyagcsere-folyamatok leírása, magyarázata és a folyamatok közötti 

összefüggések felismerése megfelelő algoritmusok kiválasztásával és 

alkalmazásával. 

Annak belátása, hogy az élő rendszer anyaggazdálkodására a maximális 

takarékosság jellemző.  

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát 

felhasználó „gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon 

molekulákból épül fel. 

Az egyirányú, a megfordítható és a körfolyamatok hátterének 

megértése, a körfolyamat szabályozó lépéseinek felismerése. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat 

erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások 

Az erjedés az energianyerés 

szempontjából kevésbé hatékony 

folyamat, mint a biológiai oxidá-

ció. Miért él vele mégis az emberi 

szervezet? 

Miért hal az ember előbb szom-

jan, mint éhen? 

Szükséges-e a víz a táplálék le-

bontásához? 

Melyek a fotoszintézis és a bioló-

giai oxidáció közös jellemzői? 

Mit jelent az anyagcserében a 

közös intermedier elve? 

 

Ismeretek 

Az anyagcsere sajátosságai és 

típusai energiaforrás és szénforrás 

alapján.  

Az enzimek felépítése és műkö-

dése. 

A szénhidrátok lebontása a sejt-

ben (glikolízis, az acetil-

koenzim-A képződése, a citrát- 

kör, terminális oxidáció). 

A zsírok, a fehérjék és a nuklein-

savak lebontása; kapcsolódásuk a 

szénhidrát-anyagcseréhez. 

A felépítő és lebontó folyamatok 

összehasonlítása (kiindulási 

anyagok, végtermékek, a kémiai 

reakció típusa, energia). 

Az élő rendszer felépítő és a le-

bontó folyamatai egyensúlyának 

bemutatása. 

Az anyagátalakítások energiavi-

szonyainak elemzése. 

 

Kísérletek az enzimek működési 

feltételeinek, a lebontó és a fel-

építő folyamatoknak a vizsgálatá-

ra. 

 

Az enzimműködés mechanizmu-

sának értelmezése.  

 

Diagramok, grafikonok szerkesz-

tése. 

 

Egyszerű számítások végzése. 

Fizika: hullámhossz, 

színek és energia; kör-

folyamatok. 

 

Kémia: oxidáció, re-

dukció, 

redoxpotenciál, aktivá-

lási energia, katalizá-

tor, lipidek, szénhid-

rátok, fehérjék, nukle-

insavak, karbonsavak, 

alkoholok, klorofill. 

 

Informatika: táblázat 

és grafikon szerkeszté-

se. 



 

 

Erjedés és biológiai oxidáció. 

Az erjedés előfordulása a bioló-

giai rendszerekben és felhaszná-

lása a mindennapokban. 

A szénhidrátok és a lipidek fel-

építő folyamata. 

A fotoszintézis fény- és sötétsza-

kasza. 

A sejtek energiaforgalma, elekt-

ronszállító rendszerek. Szent-

Györgyi Albert munkássága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidá-

ció, fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

Tematikai egység Az öröklődés molekuláris alapjai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A genetikai kód általános érvényességének felismerése. 

A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos 

ismeretek alapján a molekuláris genetika eredményeinek, alkalmazása 

szerepének megértése a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, 

jelenségek formálódásában.  

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és 

gyógyszeriparra, a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és 

jelentőségének belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati 

tényezők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megértése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének 

felismerése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos 

kockázatok, az egyén felelősségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások 

Milyen kísérletekkel bizonyítható a DNS 

örökítő szerepe? 

Miért bonyolult a DNS információtartalmá-

nak a megfejtése? 

Miért nincs kihagyás a DNS bázishármasai 

között? 

Hogyan reagál egy működő lac operon arra, 

hogy a táptalajból elfogy a tejcukor? 

Melyek a legismertebb génátviteli eljárások? 

Miért használható a bűnüldözésben a DNS-

A DNS örökítő szere-

pét bizonyító kísérle-

tek értelmezése. 

A gén-, a kromoszó-

ma- és 

genommutációk és a 

mutagén hatások ösz-

szehasonlítása. 

A kodonszótár haszná-

lata a pontmutációk 

következményeinek 

levezetéséhez. 

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 

 

Informatika: az infor-

mációtárolás és 

-előhívás módjai. 

 

Etika: a tudományos 

eredmények alkalma-

zásával kapcsolatos 

kérdések. 



 

 

chip? 

Hogyan „készült” a Dolly nevű bárány? 

Mit jelent a génterápia? 

 

Ismeretek 

A DNS örökítőanyag-szerepe és ennek iga-

zolása. 

Szemikonzervatív megkettőződés.  

RNS-szintézis és -érés. 

A genetikai kód és tulajdonságai. 

A fehérjeszintézis folyamata (transzkripciós 

faktorok, mikro-RNS, lánckezdés, láncnö-

vekedés, lánczáródás) és szabályozása, helye 

a sejtben. 

A génműködés szabályozásának alapjai (lac-

operon modell), enzimindukció (gátlás és 

serkentés), a gén szabályozó része 

(promoter, szabályozó fehérjék kapcsolódási 

helyei), a gén kódoló része (m-RNS, 

indítókodon, kodonok, stop kodon, exon, 

intron). 

Mobilis genetikai elemek, ugráló gének. 

 

A mutáció és típusai, valamint következmé-

nyei (Down-kór, Klinefelter- és a Turner-

szindróma, rák). 

A genetikai információ tárolása, megválto-

zása, kifejeződése, átadása, mesterséges 

megváltoztatása (rekombináns DNS-

technológia, restrikciós enzimek, a génátvi-

tel, génsebészet). 

Nukleotid szekvencia leolvasása 

(szekvenálás). 

Plazmidok és az antibiotikum-rezisztencia, 

transzgenikus élőlény. 

 

DNS-chip (DNS microarray), 

reproduktív klónozás (Dolly), 

GMO-növények és állatok, 

mitokondriális DNS.  

 

Humángenom-programok, génterápia. 

A környezet és az epigenetikai hatások. 

Mutagén hatások. 

Kísérletek végzése a 

DNS kinyerésére és a 

sejtosztódás vizsgála-

tára.  

 

Érvelés a géntechno-

lógia alkalmazása mel-

lett és ellen.  

A hétköznapi életben 

is elterjedten használt 

fogalmak (GMO, klón, 

gén stb.) jelentésének 

ismerete, szakszerű 

használata. 

A biotechnológia gya-

korlati alkalmazási 

lehetőségeinek bemu-

tatása példákon ke-

resztül. 

A molekuláris geneti-

ka korlátainak és az 

ezzel kapcsolatos eti-

kai megfontolásoknak 

a bemutatása. 

A kizárólag idegen 

nyelven rendelkezésre 

álló szakszövegek ol-

vasása, a hétköznapi 

nyelvhasználatban 

elterjedten alkalmazott 

idegen szavak helyes 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, replikáció, transzkripció, transzláció 

triplet, a genetikai kód, kodon, antikodon genom, genomika, gén, allél lac-

operon, mobilis genetikai elem, mutáció, mutagén, rekombináns DNS-

technológia, restrikciós enzim, transzgenikus élőlény, GMO-élőlény, 

genomprogram. 



 

 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozá-

sa. 

Kültakaró és mozgás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 

Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges 

módjainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és 

elfogadásának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak 

megoldásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok 

Mi a jelentősége a bőrben levő verejték és 

faggyúmirigyeknek? 

Milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal 

járhat a napozás? 

Hogyan alakulnak ki az emberi fajra jellemző 

bőrszínváltozatok? 

Hogyan használhatók a biológiai ismeretek a 

helyes bőrápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhető meg a csontrit-

kulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb nagyujja nem 

fordítható szembe a többivel? 

Milyen összefüggés van a csigolyák felépítése 

és sokrétű funkciója között? 

Milyen anyagok és folyamatok szolgáltatják 

az izom működéséhez szükséges energiát? 

Hogyan előzhetők meg a mozgásszervi beteg-

ségek? 

 

Ismeretek 

Az emberi bőr felépítése, biológiai szerepe és 

működése. 

A bőr rétegei, szöveti szerkezete, mirigyei 

(emlő is), a benne található receptorok. A 

neuroendokrin hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgás szervrendszer felépítése és műkö-

dése: 

 a csont- és izomrendszer anatómiai 

felépítése, szöveti szerkezete, kémiai összeté-

tele, 

 a mozgás idegi szabályozása. 

Az izomláz kialaku-

lásának és megszűné-

sének értelmezése a 

sejtek és szervek 

anyagcseréjének ösz-

szekapcsolásával.  

A láz lehetséges oka-

inak magyarázata.  

A testépítés során 

alkalmazott táplálék-

kiegészítők káros 

hatásainak elemzése. 

A női és férfi váz- és 

izomrendszer össze-

hasonlítása. 

A vázizmok reflexes 

és akaratlagos szabá-

lyozásának összeha-

sonlítása. 

Grafikonelemzés, 

egyszerű számítási 

feladatok. 

A médiában megje-

lenő áltudományos és 

kereskedelmi célú 

közlemények, hírek 

kritikai elemzése. 

Fizika: gravitáció, 

munkavégzés, forga-

tónyomaték. 

 

Kémia: kalciumvegyü-

letek. 

 

Testnevelés és sport: 

az edzettség növelése, 

a megfelelő testalkat 

kialakítása. 



 

 

Az izomműködés molekuláris mechanizmusa 

A mozgásszegény és a sportos életmód követ-

kezményei, a váz- és izomrendszer betegsé-

gei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízület, 

miofibrillum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, 

izomtónus, miozin, aktin, ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-

foszfát, mioglobin, Cori-kör. 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozá-

sa. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és 

vérkeringés 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani ismere-

tek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv 

és a rendszerek szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati 

tényezőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának felisme-

rése, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak 

belátása. 

Analizáló- és szintetizálókészség fejlesztése. 

A kísérletezőkészség fejlesztése (tervezés, végrehajtás, rendezett do-

kumentálás és értékelés). 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követel-

mények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok 

Hogyan emésztődik meg a szalonnás tojásrán-

totta a szervezetünkben? 

Mi a bélbaktériumok élettani működése? 

Hogyan függ össze a testsúly megőrzése a 

helyes táplálkozással? 

Változik-e a be- és kilégzés az űrkabinban, ha 

a levegő összetétele és nyomása megegyezik a 

tengerszinti légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett levegő mestersé-

ges lélegeztetésre? 

Milyen környezeti hatások és káros szokások 

veszélyeztetik légző szerv rendszerünk egés-

zségét? 

Miért lehet a cukorbetegek vizeletében jelen-

tős mennyiségű cukor és leheletükben aceton? 

Hogyan változik a vizelet mennyisége és ösz-

szetétele, ha sok vizet iszunk, vagy erősen sós 

ételt fogyasztunk? 

Milyen lebontó folyamat terméke a karbamid, 

és hogyan változik koncentrációja a nefron 

A tápcsatorna refle-

xes folyamatainak és 

az éhségérzet kiala-

kulásának magyará-

zata. 

 Az emésztőmirigyek 

az emésztőnedvek és 

az emésztőenzimek 

közötti kapcsolat 

megértése.  

A vér, a nyirok és a 

szövetnedv áramlási 

mechanizmusának 

magyarázata. 

Számítási feladatok a 

légző szervrendszer, 

a szív és a keringés 

teljesítményadatai-

val. 

 

Kísérletek a táp-

anyag, a légzés és az 

Fizika: nyomás, gáz-

törvények. 

 

Ének-zene: hangkép-

zés. 

 

Kémia: kémiai számí-

tások, pH, szerves ké-

mia, sav-bázis reakci-

ók, pH, szerves kémia: 

makromolekulák hid-

rolízise, karbamid, 

húgysav. 

 

Vizuális kultúra: met-

szetek. 



 

 

szakaszaiban? 

Mi a vérdopping? 

Milyen káros következményekkel jár a vér 

albumin tartalmának a csökkenése, és ez mi-

kor fordulhat elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra az erek 

összkeresztmetszetének szűkülése, ill. tágulá-

sa? 

Hogyan változik a keringési perctérfogat az 

edzetlen és a rendszeresen sportoló ember 

szervezetében? 

Hogyan módosulhat a légzés és a vérkeringés 

feleléskor? 

Melyek a leggyakoribb szív- és érrendszeri 

betegségek, és ezek hogyan előzhetők meg? 

 

Ismeretek 

A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a vér-

keringés szervrendszerének felépítése, műkö-

dése, különös tekintettel az anyagcserében és 

a homeosztázis kialakításában betöltött szere-

pükre.  

A vese hármas működése (szűrés, visszaszí-

vás, kiválasztás) a vizelet kiválasztás folya-

matában. 

A táplálkozás, a légzés, a vérkeringés és a 

kiválasztás szabályozása. 

A szív ingerületkeltő és vezető rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és biológiai jellemzői, és 

szerepe az élő szervezet belső egyensúlyának 

kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 

A táplálkozáshoz, a kiválasztáshoz, a légzés-

hez és a vérkeringéshez kapcsolódó civilizá-

ciós betegségek. 

emberi vizelet vizs-

gálatára. 

 

Emlősgége, emlős-

szív és emlősvese 

boncolása.  

A szervrendszerek 

egészséges állapotát 

jelző adatok elemzé-

se. 

A szén-monoxid és 

szén-dioxid okozta 

mérgezés tüneteinek 

felismerése és a ten-

nivalók ismerete.  

Oszlop- és kördiag-

ramok, grafikonok 

elemzése, egyszerű 

számítási feladatok 

megoldása. 

 

Az angol és a latin 

szakkifejezések értő 

alkalmazása, helyes 

kiejtése és írása. 

 

Az IKT lehetőségei-

nek felhasználása 

gyakorlati problémák 

megoldásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigy, emésztőnedv, 

emésztőenzim, amiláz, pepszin, tripszin, lipáz, nukleáz, minőségi és meny-

nyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere, külső gázcsere, légcsere, 

tüdőalveolus, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési perctér-

fogat, légmell, nefron, , szűrlet, vizelet, vérplazma, limfocita, granulocita, 

monocita, protrombin, trombin, fibrinogén, fibrin, kolloid-ozmózisnyomás, 

artéria-véna kapilláris, valódi kapilláris, pulzustérfogat, keringési perctér-

fogat, nyugalmi perctérfogat. 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozá-

sa. 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 

Sejtosztódás: mitózis, meiózis.  



 

 

Hormonrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. 

A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.  

A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja mellet-

ti érvek megismerése és elfogadtatása. 

Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és kockáza-

tainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen alapuló véle-

ményalkotás fejlesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közösségek etikai 

elveinek megismerése, összevetése.  

Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az utód-

vállalásban. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmé-

nyek 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok 

Miért van a férfiak kilövellt ondójában 300-400 

millió spermium?  

Hogyan szabályozza a hormonrendszer a méh 

és a petefészek ciklusos működését? 

Hogyan képződnek a hímivarsejtek és a pete-

sejtek? 

Hogyan mutatható ki a vizeletből a korai ter-

hesség? 

Miért veszélyes a művi terhesség-megszakítás? 

Hogyan történik a magzat táplálása? 

 

Ismeretek 

Az ember nemének meghatározásának külön-

böző szintjei (kromoszomális, ivarszervi és 

pszichoszexuális nem). 

A férfi és női nemi szervek felépítése, működé-

se, és a működés szabályozása.  

A spermium és a petesejt érése. A meddőség 

okai.  

A hormonális fogamzásgátlás alapjai.  

A megtermékenyítés sejtbiológiai alapjai. 

A terhesség és a szülés hormonális szabályozá-

sa. 

Az ember egyedfejlődése, a méhen belüli és a 

posztembrionális fejlődés fő szakaszai. 

A női nemi ciklus során 

a petefészekben, a méh 

nyálkahártyában, a test-

hőmérsékletben és a 

hormonrendszerben 

végbemenő változások 

összefüggéseinek ma-

gyarázata.  

A meddőséget korrigáló 

lehetséges orvosi be-

avatkozások megismeré-

se és a kapcsolódó etikai 

problémák elemzése. 

 

Az anyai és a magzati 

vérkeringés kapcsolatá-

nak bemutatása, össze-

függésének igazolása az 

egészséges életmóddal. 

A here és petefészek 

szövettani felépítésének 

mikroszkópi vizsgálata.  

 

A szexuális tartalmú 

adathalászat lehetséges 

veszélyeinek elemzése. 

Vizuális kultúra: a 

nőideál változása 

a festészetben és 

szobrászatban a 

civilizáció kezde-

teitől napjainkig. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és ejakuláció, 

oocita, sarkitest, Graaf-tüsző, ovuláció, sárgatest, megtermékenyítés, be-

ágyazódás, lombikbébi, koriongonadotropin, vetélés, abortusz, embrió-

csomó, amnionüreg, szikhólyag, külső és belső magzatburok, embriópajzs, 

embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció. 

 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz molekuláris alapjai 

Órakeret 

5 óra 



 

 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az immunválasz élettani, molekuláris és genetikai alapjainak, 

szemléletmódjának, az egészségügyre, a betegségek gyors felismerésére, 

a megelőzésére és a társadalom higiéniai kultúrájára való hatásának a 

megismerése.  

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése.  

Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) 

kapcsolatának megértése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, 

alkalmazásának milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai problémák) 

kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos felelősségnek 

a belátása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások 

Miért duzzadnak meg fertőzések hatására a 

nyirokcsomók? 

Milyen kapcsolat van az immunrendszer 

sejtjei között? 

Hogyan képes az emberi szervezet 10
10
10

11
 

különböző specifitású immunoglobulint elő-

állítani? 

Miért nincs RH-összeférhetetlenség annál a 

házaspárnál, ahol a feleség RH+? 

Miért alakulhat ki pollen allergia? 

Hogyan győzi le szervezetünk a vírus- és 

baktériumfertőzéseket? 

Hogyan védekezik szervezetünk a daganat-

sejtek ellen? 

 

Ismeretek 

Az immunrendszer résztvevői, sejtes és 

oldékony komponensei, főbb feladatai.  

T és B nyiroksejtek (limfociták), falósejtek, 

nyúlványos (dendritikus) sejtek szerepe. 

Veleszületett és az egyedi élet során szerzett 

immunválasz. 

Az antigén-felismerő receptorok keletkezése 

(génátrendeződéssel és mutációkkal). 

A vércsoportok, vérátömlesztés,  

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun betegségek, a szer-

zett (pl. AIDS) és örökölt immunhiányok, 

Az immunrendszer 

azon képességének 

bemutatása, amely 

nemcsak a „saját – 

nem saját”, hanem a 

„veszélyes – nem ve-

szélyes” között is kü-

lönbséget tud tenni, 

A veleszületett és az 

egyedi élet során szer-

zett immunválasz kap-

csolatának elemzése.  

Példák gyűjtése a higi-

énia, a gyógyszer- és 

táplálkozási allergiák 

első tüneteiről. 

A fertőzések és az 

életmód szerepének 

magyarázata az im-

munválaszban. 

Az elmúlt időben je-

lentkezett influenza-

járványok tapasztalata-

inak elemzése. 

A vérátömlesztés és a 

szervátültetés során 

fellépő immunproblé-

mák elemzése. 

A kizárólag idegen 

nyelven rendelkezésre 

Kémia: szénhidrátok, 

nukleinsavak, fehér-

jék. 

 

Informatika: informá-

ciótárolás és -előhívás. 



 

 

valamint a rák és a fertőzések elleni immun-

válasz főbb mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a betegségek meg-

előzésében. 

Gergely János munkássága. 

Védekezés a vírus- és baktériumfertőzések 

és a daganatsejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai eltérések az im-

munválaszban. 

Biológiai (immun-)terápiák és perspektívá-

juk. 

álló szakszövegek 

megértése, a hétközna-

pi nyelvhasználatban 

elterjedt idegen szavak 

(pl. AIDS) helyes 

használata. 

Internetes hálópontok 

és animációk felkuta-

tása és használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejt 

(limfocita), falósejt, nyúlványos (dendritikus) sejt, 

antitest, antigén felismerés, a veleszületett (természetes) immunválasz, 

szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és örökölt im-

munhiány, autoimmunhiány, védőoltás. 

 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: fe-

hérjék, szteroidok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a 

belső környezet dinamikus állandóságának kialakításában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok 

káros hatásainak hangsúlyozása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok 

Miért van szükség a szervezetben a sejtek 

kommunikációjára? 

Milyen kapcsolat van az idegi és a hormonális 

szabályozás között? 

Miért nagyobb a pajzsmirigyünk télen, mint 

nyáron? 

Miért nő meg egyes fogságban tartott emlősök 

mellékveséje? 

Milyen veszélyekkel jár a hormontartalmú 

doppingszerek alkalmazása? 

Mely betegségek vezethetők vissza a hormon-

rendszer zavarára? 

 

Ismeretek 

A belső elválasztású mirigyek (agyalapi miri-

gyi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, hasnyál-

mirigy  

mellékvese, ivarmirigyek) hormonjai és azok 

hatásai. A szövetekben termelődő hormonok 

A hormonok kémiai 

összetétele és ha-

tásmechanizmusa 

közötti kapcsolat 

megértése. 

Annak elemzése, 

hogyan befolyásol-

ják a belső elválasz-

tású mirigyek hor-

monjai a szénhid-

rát- és Ca
2+

-

anyagcserét, a só- 

és vízháztartást. 

 

Mikroszkópi vizs-

gálatok a belső el-

választású mirigyek 

szövettanának meg-

ismerésére. 

 

A latin szakkifeje-

Kémia: szerves kémia, 

s-mező elemei. 

 

Informatika: a szabá-

lyozás alapjai 

 

Testnevelés és sport: a 

teljesítményfokozó 

szerek veszélyei 



 

 

(gasztrin, szerotonin, renin, melatonin), és hatá-

suk. 

Az elsődleges és másodlagos hírvivők szerepe. 

A vércukorszint hormonális szabályozása. 

A hormontartalmú doppingszerek hatásai és 

veszélyei. A hormonrendszer betegségei: cu-

korbetegség (1-es és 2-es típus), Basedow-kór, 

golyva, törpenövés, óriásnövés, anabolikus 

szteroidok és veszélyeik. 

A hormonok hatása a viselkedésre. 

Az anabolikus szteroidok veszélyei. 

Az egészséget befolyásoló rizikófaktorok. 

zések pontos jelen-

tésüknek megfelelő 

használata. 

A vezéreltség és a 

szabályozottság, a 

negatív és a pozitív 

visszacsatolás álta-

lános mechanizmu-

sának a megértése. 

 

Számítógépi eszkö-

zökkel támogatott 

előadások készíté-

se. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, 

pozitív visszacsatolás, elsődleges és másodlagos hírvivő, receptor, célsejt,  

 

12. évfolyam 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása, sejtbiológia: a sejt felépítése és műkö-

dése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerkezet és a működés közötti kapcsolat felismerése és alkalmazása 

az idegsejt példáján. 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.  

Annak megértése, hogy az idegsejten belül a jelterjedés elektromos, az 

idegsejtek között pedig döntően kémiai jellegű. 

A nemkívánatos médiatartalmak elhárítására megfelelő kommunikációs 

stratégiák fejlesztése.  

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos kerülése. 

Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, Freund 

Tamás, Hámori József és Buzsáki György munkásságának 

megismerése által. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen szerepet játszik a Na
+
/K

+
 

pumpa a membránpotenciál ki-

alakításában? 

Miért gyorsabb az idegrost inge-

rületvezetése, mint a csupasz 

membráné? 

Hogyan okoz bénulást és halált a 

A nyugalmi, az akciós és a 

posztszinaptikus potenciálok ki-

alakulásának magyarázata. 

 

Az idegsejtek közötti 

ingerületátvitel időbeli változásá-

nak kapcsolatba hozása a tanulás-

sal és a felejtéssel, a jelátvivő 

anyagok hatásmechanizmusának 

Kémia: elektrokémiai 

alapismeretek, 

Daniell-elem, 

elektródpotenciál. 

 

Fizika: az áramvezetés 

feltételei. 

 

Informatika: a szabá-



 

 

nyílbéka mérge? 

Hogyan fogják fel, és hogyan 

továbbítják az idegsejtek a külvi-

lág jeleit? 

 

Ismeretek 

Az idegsejt felépítése és működé-

se (nyugalmi potenciál, akciós 

potenciál). Ingerületvezetés csu-

pasz és velőshüvelyes axonon. 

A szinaptikus jelátvitel mecha-

nizmusa és típusai (serkentő, gát-

ló). 

A szinapszisok összegződése és 

időzítése, a visszaterjedő akciós 

potenciál és szabályozó szerepe. 

Függőségek: narkotikumok, 

ópiátok, stimulánsok. 

kapcsolatba hozása a narkotiku-

mok hatásával. 

 

Az idegsejtek közötti kommuni-

káció alapjainak, az idegi szabá-

lyozás molekuláris alapjainak 

leírása és részbeni magyarázata. 

lyozás alapjai, jelátvi-

tel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, 

nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na
+
/K

+
 pumpa, depolarizáció, 

repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis. 

 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Az idegrendszer felépítése és működése 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a 

kialakulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és 

gyógyításuk lehetséges módjai. 

Személyes felelősség felismerése a veszélyes viselkedések és 

függőségek elkerülésében.  

A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 

Az egészségre káros élvezeti szerek kockázatának megismerésére 

alapozva a használatuktól való tartózkodás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások 

Mi a gerincvelő és az agy szerepe az idegi szabá-

lyozásban? 

Melyek az agykéreg legfontosabb szerkezeti és mű-

ködési jellemzői? 

Fokozott izommunka alatt milyen szabályozás hatá-

sára változik a vázizmok és a bőr vérellátása? 

Milyen közös, és egyedi jellemzői vannak érzék-

szerveinknek? 

Miért egészségtelen evés közben olvasással lekötni 

a figyelmünket? 

Hogyan érik el a borkóstolók, hogy az egymás után 

vizsgált borok zamatát azonos eséllyel tudják minő-

síteni? 

Az agykéreg mű-

ködésének és az 

alvás biológiai 

szerepének értel-

mezése. 

Tanulói vizsgála-

tok az alapvető 

reflexek, érzéke-

lés-élettani kísérle-

tek köréből. 

Emlősszem bonco-

lása. 

Fizika: optika, len-

csék fénytörés, 

képalkotás, hullám-

tan, hangtan. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hangtan, 

Karinthy Frigyes. 

 

Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek 

metszetei. 



 

 

Milyen közegek vesznek részt a hang terjedésében 

és érzékelésében? Miért nem látunk színeket gyen-

ge fényben? 

Hol érte az agyvérzés azt a beteget, aki nem tudja 

mozgatni a bal karját? 

Mit jelent a bal féleteke dominanciája? 

Mit tehetünk az idegrendszerünket érintő rendelle-

nességek megelőzése érdekében? 

 

Ismeretek 

A gerincvelő felépítése és működése. 

A reflexív felépítése (izom- és bőr eredetű, szoma-

tikus és vegetatív reflexek). 

Az agy felépítése (agytörzs, agytörzsi hálózatos 

állomány, köztiagy [talamusz, hipotalamusz], kis-

agy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbikus rend-

szer), működése és vérellátása. 

Az érzékszervek felépítése és működése; hibáik és a 

korrigálás lehetőségei. 

Az idegrendszer érző működése (idegek, pályák, 

központok). Az idegrendszer mozgató működése 

(központok, extrapiramidális és piramis-

pályarendszer, gerincvelő, végrehajtó szervek).  

A vegetatív idegrendszer (Cannon-féle vészreakció, 

stressz). 

Az idegrendszer betegségei (Parkinson-kór, Alzhe-

imer-kór, depresszió).  

Selye János és Békésy György munkássága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, gerincve-

lői reflex, érzékszerv, receptor, rodopszin, Corti-féle szerv, 

extrapiramidális és piramis-pályarendszer, vegetatív idegrendszer, szimpa-

tikus, paraszimpatikus hatás. 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 

(tudománytörténeti vonatkozások is) megismerése. 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi 

öröklődés példáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok 

megoldásával. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.  

Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika 

eszközrendszerének használata a biológiában. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások  

Az öröklődés folyama-

tainak leírása és ma-

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 



 

 

Milyen hasonlóságok és különbségek ismer-

hetők fel a domináns-recesszív és az inter-

medier öröklődésben? 

Mi okozza a gének közötti kölcsönhatást? 

Miért nevezzük a nemhez kapcsolt gének 

öröklődését cikk-cakk öröklődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb országában a 

vérrokonok házassága? 

Milyen mértékben befolyásolhatja a környe-

zet az öröklött jellegek megnyilvánulását? 

Miért kell a hibrid kukorica vetőmagját 

évente újra előállítani? 

 

Ismeretek 

Domináns-recesszív, intermedier és 

kodomináns öröklődés. 

A három Mendel-törvény.  

Egygénes, kétgénes és poligénes öröklődés. 

Génkölcsönhatások, random keresztezés, 

letális hatások. 

A nemi kromoszómához kötött öröklődés. 

A humángenetika vizsgálati módszerei (csa-

ládfaelemzés, ikerkutatás). 

Géntérképezés kapcsolódási csoportok. 

A Drosophila (ecetmuslica) mint a genetika 

modellszervezete (életciklus, kromoszóma-

szám, kapcsolódási csoportok, gének elhe-

lyezkedése a kromoszómán). 

A mennyiségi jellegek öröklődése. 

Környezeti hatások, örökölhetőség, hajlamo-

sító gének, küszöbmodell, penetrancia, 

expesszivitás, heterózishatás (pl. hibridkuko-

rica, brojlercsirke), anyai öröklődés. 

Genetikai eredetű betegségek (albinizmus, 

színtévesztés, vérzékenység, sarlósejtes vér-

szegénység, Down-kór, csípőficam, magas 

vérnyomás, velőcső-záródási rendellenessé-

gek stb.). 

A genetikai tanácsadás alapelvei. 

gyarázata, az össze-

függések felismerése. 

 

A genetikai tanácsadás 

szerepének belátása az 

utódvállalásban. 

Családfaelemzés. 

Példák gyűjtése csalá-

di halmozódású, gene-

tikai eredetű betegsé-

gekre.  

A környezeti hatások-

nak az öröklődésben 

betöltött szerepének 

magyarázata. 

Minőségi és mennyi-

ségi jellegek megfi-

gyelése, eloszlásukból 

következtetés az örök-

lődés menetére. 

 

Mendel és Morgan 

kutatási módszerének 

és eredményeinek ér-

telmezése.  

A mendeli következte-

tések korlátainak ér-

telmezése. 

Genetikai feladatok 

megoldása. 

Családfa alapján kö-

vetkeztetés egy jelleg 

öröklődésmenetére. 

 

Matematika: a való-

színűség-számítás és a 

statisztika alapjai. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: A vérzé-

kenység öröklődése az 

európai királyi csalá-

dokban. 

Rokonházasság a fára-

ók dinasztiáiban. 

A kommunista diktatú-

ra ideológiai alapú 

tudományirányítása 

(Micsurin). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, 

hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesz-

telő keresztezés, reciprok keresztezés. 

 

Tematikai egység 

Evolúció. 

Biológiai evolúció. 

Bevezetés, mikroevolúció 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb 

folyamategyüttesének az értelmezése. 



 

 

céljai Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 

A mikroevolúció populációgenetikai modellekkel való közelítése. 

Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

A matematikai modell és a biológiai folyamatok összefüggésének 

megértése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok 

Hogyan bizonyítható, hogy egy recesszív letális 

allél sohasem tűnik el egy nagy egyedszámú 

populációból? 

Melyek az ideális populáció jellemzői? 

Mi az oka annak, hogy az emberiség génállo-

mányában fokozódik a hibás allélek száma? 

Milyen evolúciós jelenség a Darwin-pintyek 

megjelenése és változataik kialakulása a 

Galapagos-szigeteken? 

Miben különbözik a természetes és a mestersé-

ges szelekció? 

Mi lehet az oka annak, hogy az észak-amerikai 

indiánok körében a B vércsoport nem fordul 

elő? 

 

Ismeretek 

Az evolúció, a biológiai evolúció, 

evolúciós egységek, az egyed biológiai értel-

mezésének problémái (pl. zuzmó). 

Mikro- és makroevolúció fogalmának értelme-

zése. 

 

Az ideális populáció modellje.  

A Hardy–Weinberg-egyensúly. 

A mutációk, a szelekció és a génáramlás szere-

pe a populációk genetikai átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mesterséges szelekció, 

háziasítás, nemesítés (a legfontosabb kiindulási 

fajok és hungarikumok ismerete), 

 

Transzgenikus élőlények és felhasználásuk 

(gyógyszer/fermentációs ipar, alapanyag-

termelés).  

A GMO hátterű növények, élelmiszerek (BT, 

kukorica stb.,), a GMO-vita lényege. 

A legfontosabb 

hungarikumok is-

meretében példák 

gyűjtése a háziasí-

tásra és a mestersé-

ges szelekcióra. 

 

Számítások végzése 

a Hardy–Weinberg-

összefüggés alap-

ján. 

 

Számítógépes mo-

dellek alkalmazása 

a mutáció, a szelek-

ció, a génáramlás és 

a genetikai sodró-

dás hatásának a 

bemutatására. 

 

A sarlósejtes vér-

szegénység és ma-

lária közötti össze-

függés elemzése. 

 

Informatika: számító-

gépes modellek. 

 

Matematika: valószí-

nűség, gyakoriság, 

eloszlás, másodfokú 

egyenlet, sorozatok. 

 

Etika: genetikával 

kapcsolatos kérdések. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és makroevolúció, 

ideális populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, geneti-

kai sodródás, alapító elv, háziasítás, nemesítés, heterózishatás, kihalási 

küszöb, beltenyészés. 



 

 

 

Tematikai egység 

Evolúció. 

Biológiai evolúció. 

Speciáció  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Növények, állatok, emberfajták, az állatok differenciálódása, 

a növények differenciálódása, endoszimbióta-elmélet, eukarióta sejt.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 

sajátosságok összegzése. 

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok földrajzi 

elterjedésével kapcsolatos következtetésekben. 

A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

Az evolúciót értelmező, tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti isme-

retek komplex szemlélete. Az evolúciós szemlélet formálása.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok 

Mi történik, ha a földrajzi elszigetelődés csak 

néhány generáció elteltével vagy évezredek 

múlva szűnik meg? 

Miért használhatók a radioaktív izotópok a 

kormeghatározásra? 

Milyen kísérletekkel próbálták a tudósok iga-

zolni a szerves biomolekulák abiogén keletke-

zését? 

Milyen érvek szólnak az endoszimbionta-

elmélet mellett? 

Milyen jelentősége van a kb. 50 m
2
 felületű 

belső membránrendszer kialakulásának az 

eukarióta sejtekben? 

Milyen magyarországi ember-leleteket isme-

rünk? 

 

Ismeretek 

A földrajzi, ökológiai és genetikai izoláció sze-

repe a populációk átalakulásában. 

A radioaktív kormeghatározás, relatív és abszo-

lút kormeghatározás. 

A koevolúció, a kooperációs evolúció alapjai. 

A kémiai evolúció (Miller-kísérlet). 

Az élet kialakulásának elméletei. 

Prokariótából eukriótává válás. 

A bioszféra evolúciójának néhány feltételezett 

kulcslépése.  

Az ember evolúciója. 

Különböző kor-

meghatározási 

módszerek összeha-

sonlítása.  

 

A mikro- és 

makroevolúció ösz-

szehasonlítása. 

Érvek gyűjtése az 

eukarióta sejt kiala-

kulásának evolúciós 

jelentőségéről. 

 

Az érvek láncolatá-

nak követése és 

értékelése. 

Földrajz: kozmológia, 

földtörténeti korok, 

állat- és növényföld-

rajzi ismeretek. 

 

Fizika: az Univerzum 

kialakulása, csillagfej-

lődés. 

 

Kémia: izotópok, radi-

oaktivitás. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: ősközösség. 

 

Vizuális kultúra: bar-

langrajzok. 

Kulcsfogalmak/ Speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális géntranszfer, relatív és abszo-



 

 

fogalmak lút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövület, koevolúció, kémiai 

evolúció, emberi rassz, atavizmus. 

 

Tematikai egység Rendszerbiológia és evolúció 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biológia tárgya, a teljes élővilág egységben látása. A környezet és az 

ember, az emberi közösség komplex kapcsolatának megértése. A rend-

szerelvű biológiai gondolkodás hatásának megértése az emberi együtt-

élésre, a környezet megóvására és az egészségügyre. A fizikai és men-

tálhigiéniai kultúra összefüggéseinek megértése. A modern biológia és 

a bioinformatika egyre szorosabb kapcsolatának felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által felvetődő 

új kérdések, konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatása, azok 

(bio)etikai, jogi és világnézeti vonatkozásaival. A biológiai és a társa-

dalmi törvények jellegének és kapcsolódásuk bemutatása. 

Az evolúció bemutatása mint a biológiai rendszerek változásainak alap-

törvénye. A felvetődő ideológiai viták hátterének feltárása és feloldha-

tóságuk megvitatása. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vita-

készség fejlesztése. 

A rendszerelvű biológia és orvoslás jelentőségének felismerése, az 

eredmények alkalmazásával kapcsolatos véleményalkotás, érvelés fej-

lesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követel-

mények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok 

Milyen gazdálkodási, gondolkodási és élet-

módbeli formák lehetnek az emberiség fenn-

maradásának feltételei? 

Melyek az élet biológiai jellegzetességei? 

Milyen általános és sajátos törvényszerűségek 

jellemzik az egyes biológiai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában megismert új 

technikák, amelyek elősegíthetik az emberi-

ség fejlődését? 

 

Ismeretek 

A biológiai rendszerekben működő általános 

(hasonló és eltérő) törvényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) jellegzetességei.  

A bioszféra hierarchikus rendszerei. 

Bioinformatikai alapfogalmak. 

A biológiai hálózatok általános és sajátos tör-

vényszerűségei, dinamikai jellegzetességei. 

A legfontosabb hálózati modellek. 

Molekuláris (gén és fehérje), sejtes, szerve-

zetszintű és társadalmi hálózatok működése 

Érvelés a bioetika fő 

kihívásainak a joggal 

és a világnézettel 

való kapcsolatáról. 

 

Az emberi és egyéb 

élő rendszerek minő-

ségi és mennyiségi 

összefüggéseinek 

elemzése a rendszer-

elvű biológiai gon-

dolkodás alapján. 

 

Betegségtérképek 

keresése az interne-

ten, értelmezésük. 

 

A nemzetközileg 

elfogadott bioetikai 

alapelvek és törvé-

nyek értékelése. 

A hálózatos evolúci-

ós kép kialakítása. 

Kémia: a komplex 

folyamatok kémiája. 

 

Informatika: informá-

ciótárolás és -előhívás, 

a biológiai jelenségek 

informatikai megköze-

lítése. 

 

Etika: környezetetika. 



 

 

ép és kóros körülmények között, 

A jövő kilátásai és várható új kihívásai a bio-

lógia várható fejlődésének tükrében. 

Az evolúcióelmélet és az evolúciós modell 

mai bizonyítékai. 

A bioetika alapjai. 

Az ökológia és az evolúcióbiológia kapcsola-

ta. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai hálózat (táplálkozási, farmakogenomikai, immungenomikai, 

onkobiológiai), betegségtérkép, bioetika, személyiségi jog, bioszociális 

háló, hálózatos evolúció. 

 

Tematikai egység 
Ökológia. 

Az élőlények környezete 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. 

Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség fenn-

tartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy környeze-

tünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy hogyan 

vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák kialakulásához. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen módon 

hathat egymásra két populáció? 

Mi az összefüggés a testtömeg, a 

testhossz és a testfelület között? 

Miért nem nő korlátlanul a 

populációk létszáma az idő 

függvényében? 

 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési szin-

tek. 

Szünbiológia: szünfenobiológia 

és ökológia.  

Élettelen környezeti tényezők. Az 

élőlények alkalmazkodása az 

élettelen környezeti tényezőkhöz; 

generalista, specialista, indikátor 

fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, jellem-

zői. 

A populációk változása (populá-

ciódinamika): szaporodóképes-

ség, termékenység, korlátolt és 

korlátlan növekedés, r- és K-

Tűrőképességi görbék értelmezé-

se (minimum, maximum, opti-

mum, szűk és tág tűrés), össze-

függés felismerése az indikátor-

szervezetekkel.  

A niche fogalom értelmezése. 

 

Víz, talaj és levegő vizsgálata. 

 

A testtömeg, a testfelület és az 

élőhely átlaghőmérséklete össze-

függésének elemzése. 

Esettanulmány alapján összefüg-

gések felismerése a környezet és 

az élőlény tűrőképessége között. 

Projektmunka a környezeti ténye-

zők, az életfeltételek és az élőlé-

nyek életmódja, elterjedése kö-

zötti összefüggésről.  

Egyszerű ökológiai grafikonok 

készítése. 

A populációk ökológiai (és gene-

tikai) értelmezése. 

 

Az egyes élőlény-populációk 

közti kölcsönhatások sokrétűsé-

gének példákkal történő igazolá-

Matematika: normál 

eloszlás, grafikonos 

ábrázolás. 

 

Informatika: prezentá-

ciókészítés, internet-

használat. 

 

Földrajz: korfa, de-

mográfiai mutatók. 

 

Kémia: indikátor. 



 

 

stratégia, Lotka–Volterra-modell. 

Az élő ökológiai tényezők – po-

pulációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, környezet-

védelem. 

sa.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és 

hosszúnappalos növény, indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, 

kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 

 

Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és kőszénképző-

dés, lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs kölcsönhatások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekap-

csolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások  

Milyenek az ökoszisztéma ener-

giaviszonyai? Mi hajtja az anyag 

körforgását az ökoszisztémában? 

Ökológiai alapon magyarázzuk 

meg, miért drágább a hús, mint a 

liszt? 

 

Ismeretek 

Az ökoszisztéma fogalma, az 

életközösség ökoszisztémaként 

való értelmezése.  

Anyagforgalom: termelők, fo-

gyasztók és lebontók szerepe,  

táplálkozási lánc és hálózat kü-

lönbsége. 

A szén, az oxigén, a víz, a nitro-

gén és a foszfor körforgása – az 

élőlények szerepe e folyamatok-

ban. 

Az anyagforgalom és az energia-

áramlás összefüggése, mennyisé-

gi viszonyai az életközösségek-

ben. 

Biológiai sokféleség a faj 

(faj/egyed diverzitás) és az öko-

szisztéma szintjén (pl. élőhelyek 

sokfélesége, a tápláléklánc szint-

A biomassza, a produkció és 

egyedszám fogalmának összeha-

sonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és energia 

piramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelmezése. 

Az életközösségek mennyiségi 

jellemzőinek vázlatos ábrázolása. 

A biomassza és a produkció glo-

bális éghajlati tényezőktől való 

függésének értelmezése.  

A globális éghajlat-változások 

lehetséges okainak és következ-

ményeinek elemzése. 

Egyes környezeti problémák (fo-

kozódó üvegházhatás, savas eső, 

„ózonlyuk”) következményeinek 

megismerésén keresztül az embe-

ri tevékenység hatásának vizsgá-

lata. 

Problémafeladatok megoldása, 

számítások. 

Kémia: műtrágyák, 

növényvédőszerek, 

rovarölőszerek. 

 

Matematika: mérés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a Kárpát-

medence történeti öko-

lógiája (pl. fokos gaz-

dálkodás, lecsapolás, 

vízrendezés, szikesek, 

erdőirtás és -telepítés, 

bányászat, nagyüzemi 

gazdálkodás). 



 

 

jeinek száma). 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó 

(reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai 

produkció, biomassza. 

 

Tematikai egység Életközösségek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli 

változásának értelmezése. A terepen végzett vizsgálatok során a termé-

szeti rendszerek leírására szolgáló módszerek használata. Magyarország 

gazdag élővilágának, természeti csodáinak tudatosítása (nagyvadak, 

madárvilág, ritka növények, Gemenci erdő, Őrség, Kis-Balaton, Horto-

bágy, Tiszahát, Tiszató). 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a 

Kárpát-medence jellegzetes élet-

közösségei a magyarság 1000 

éves történelme során? Milyen 

klímazonális és intrazonális társu-

lások élnek Magyarországon? 

Milyen ezeknek a növény- és 

állatvilága? 

Hol találunk természeteshez kö-

zeli társulásokat? Milyen követ-

kezményekkel jár az emberi tevé-

kenység? 

Mi jellemzi a közvetlen környe-

zetem élővilágát? Mit védjünk? 

 

Ismeretek: 

A társulatok szintezettsége és 

mintázata, kialakulásának okai. 

A legfontosabb hazai 

klímazonális és intrazonális fás 

társulások (tatárjuharos-

lösztölgyes, cseres-tölgyes, gyer-

tyános-tölgyes, bükkös; ligeter-

dők, láperdő, karsztbokorerdő, 

hársas-kőrises). 

A legfontosabb hazai fátlan társu-

lások (sziklagyepek, szikes pusz-

ták, gyomtársulások). 

A homoki és a sziklai szukcesszió 

folyamata. 

Magyarország nemzeti parkjai. 

A társulások életében bekövetke-

ző változások természetes és em-

ber által befolyásolt folyamatának 

értelmezése. 

Egy tó feltöltődésének folyama-

tán keresztül az életközösségek 

előrehaladó változásainak bemu-

tatása. 

 

A Kárpát-medence egykori és 

mai élővilágának összehasonlítá-

sa. 

Az életközösségek sajátosságai-

nak önálló ismertetése rajzok, 

ábrák segítségével. 

Terepgyakorlat: egynapos kirán-

dulások a lakóhelyi környezet 

tipikus társulásainak megismeré-

sére és a fajismeret bővítésére 

(növényhatározás és TWR-

értékek használata). 

Vegetációtípusok megismerése. 

Természetességmérés kidolgozott 

feladatlapokkal. 

Terepen vagy épített környezet-

ben végzett ökológiai vizsgálat 

során az életközösségek állapotá-

nak leírására szolgáló adatok 

gyűjtése, rögzítése, a fajismeret 

bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma 

felismerése és tanulmányozása: 

Földrajz: hazánk nagy 

tájai, talajtípusok. 

 

Fizika: hossz-, terület- 

felszín-, térfogatszámí-

tás; mértékegységek, 

átváltások; nagyság-

rendek; halmazok 

használata, osztályok-

ba sorolás, rendezés. 

 

Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció.  



 

 

Néhány jellemző hazai társulás 

(táj, életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti 

képének, tájainak néhány fontos 

átalakulása az emberi gazdálko-

dás következtében. Tartósan 

fenntartható gazdálkodás és pusz-

tító beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai lehető-

ségei, a biodiverzitás fenntartásá-

nak módjai. Az emberi tevékeny-

ség életközösségekre gyakorolt 

hatása, a veszélyeztetettség for-

mái és a védelem lehetőségei. 

okok feltárása, megoldási lehető-

ségek keresése. 

A lokális és globális megközelíté-

si módok alkalmazása egy hazai 

ökológiai rendszer tanulmányozá-

sa során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionír társulás, 

klimaxtársulás, degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás, 

intrazonális társulás, extrazonális társulás, invazív faj, reliktumfaj, 

endemizmus, biocönozis, biotóp, karakterfaj, vikarizmus. 

 

Tematikai egység 

A) A biológia-tananyag szintézise biológiából 

érettségizők számára. 

A tananyag ismétlése az érettségi 

követelményrendszerében meghatározott tényanyag 

alapján 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás A 7–12. évfolyamos biológia-tananyag. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biológia-tananyag átismétlése, rendszerezése. 

Komplex ismeretek és szemlélet kialakítása.  

A jelenségek közti logikai kapcsolatok felismerése.  

Biológiai megfigyelések és kísérletek önálló végrehajtása és 

értelmezése. Szakmai szövegek, ábrák, táblázatok, grafikonok 

értelmezése. Probléma-, feladat- és példamegoldás. Érvelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 A biológia fogalmi rendszerének ismerete és 

használata.  

Két vagy több önálló ismerethalmaz meghatáro-

zott szempontok alapján történő leírása, az ösz-

szevetés eredményének megfogalmazása. 

Tényekre alapozott érvelés egy választott állás-

pont mellett. 

Vizsgálatok végzése. 

Tantárgyon belüli és tantárgyak közötti ismere-

tek komplex alkalmazása. 

Szóban és írásban a magyar nyelv helyes hasz-

nálata és a mondanivaló szabatos megfogalma-

zása. 

A tervezett szakmához, hivatáshoz szükséges 

 



 

 

középiskolai ismeretek és készségek reális fel-

mérése és elsajátítása. 

 





 

 

Földrajz 



 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való 

tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának 

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok 

kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, a regionális tudomány mellett számos földtudományágat 

képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a 

planetológiai tudást. A földrajz tantárgy előzménye az alsó tagozatos környezetismeret és az 

5–6. évfolyamos természetismeret, így azok követelményrendszerére épül, amelyek 

eredményes elsajátítását feltételezi. Ez a kerettanterv a 7–10. évfolyam során önálló 

szemléletű és egységes földrajzi-környezeti tudásszerzésben gondolkodik. A tananyag 

elrendezési elve spirális, elsősorban az életkori sajátosságok figyelembe vétele miatt. A 7–8. 

évfolyamon a térbeli intelligencia egyre táguló térben való fejlesztése, a 9–10. évfolyamon 

pedig a kapcsolatrendszerek értelmezése és a tendenciák megfogalmazása jelentik a kiemelt 

fejlesztési szempontokat. 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti 

gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes 

egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és 

társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az 

oknyomozó tudásszerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tényeket, 

jelenségeket és folyamatokat elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásukban, 

fejlődésükben ismertetik meg, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így 

fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve 

társadalmi környezet iránt. A helyi és a regionális gazdasági, társadalmi és környezeti 

folyamatok értékelésével és a globális folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy 

megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből 

fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi és környezeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 

Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete 

földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetése, amely a hazához és a magyarsághoz való 

kötődés kialakulásának bázisa. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és 

társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák 

megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód 

kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális 

értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti 

igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő 

generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről 

és a távoli földrészekről való tudásszerzés mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók 

képességeinek fejlődéséhez. A más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése 

elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő kommunikáció igényének kialakulását, 

ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. A különféle szóbeli és 

írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi 

kommunikáció fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a 

földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 

kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az 

egységes természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit vizsgálja, de regionális 



 

 

megjelenésükben. A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azoknak társadalmi-

gazdasági felhasználását, illetve a társadalmi és a gazdasági élet elemeit is egymáshoz illeszti, 

ezáltal megveti a társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és 

globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak 

megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és 

információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás, ezért a tartalmi elemek elsajátítása 

elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a 

tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és az 

információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a tapasztalati és a digitális 

világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy feladatának tekinti a 

tanulók megismertetését a helyi, a regionális és a globális környezetükkel, a valóság gyors 

változásai miatt a tanulók ismereteik állandó frissítésére kényszerülnek. A távoli tájak 

megismerésében nagy szerepet kapnak a mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott 

sajtó, televízió, internet) révén szerzett információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, 

hogy ösztönözze a médiumok által közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, 

megértesse a tanulókkal, hogy a világ médiumokban tapasztalt ábrázolása nem azonos a 

valósággal, az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát láthatják.  

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény felébresztése, 

valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-

földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári 

kompetenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó 

aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex 

ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve 

felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános 

iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek 

gyakorlása során.  

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és 

jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában 

újonnan megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és 

szemléleti újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek.  

7–8. évfolyam 

7. évfolyam 

Heti 1,5 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgáló-

dások alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben található szi-

lárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, modellezé-

se. A talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata alapján. Embe-

ri és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése. Konkrét, 

lakóhelyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékenységre, 



 

 

természeti értékek védelmére. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. 

hegyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által 

tapasztalható időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak 

érzékeltetésével. 

A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, 

vizsgálódások, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), 

a balesetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a 

tapasztalatrögzítés önállóságának fokozatos növelése.  

Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására 

bekövetkező jelenségek vizsgálata során. 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly 

lehetőségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a 

fenntarthatóság iránti elkötelezettség megalapozása.  

A természet mint megbecsülendő és védendő érték bemutatása a talaj 

példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Környezetünk anyagainak vizsgálata  

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges 

anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos 

vizsgálódással.  

A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, 

drágakövek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, 

bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mérése, 

vizsgálata; csoportosításuk. 

 

A talaj 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző 

talajtípusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési 

folyamat és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani 

képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon 

közvetlen tapasztalatszerzéssel. 

 

A folyamatosan változó bolygó és környezet 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének 

megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom 

összekapcsolása. 

 

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a 

kőzetlemezek mozgásának és következményeinek 

összekapcsolásával (hegyláncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri 

árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; 

emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; magmás, átalakult  

kőzetek keletkezése). 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és 

mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, 

üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők 

harcának értelmezése. 

Kémia: Szerves és 

szervetlen anyag, ke-

verék, szilárd anyag, 

egyes ásványok és 

kőzetek összetétele. 

Halmazállapotok. 

 

Természetismeret: Kő-

zetek vizsgálata, a talaj 

keletkezése és össze-

tevői. Gömbhéjas 

szerkezet, belső és 

külső erők szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag. 

 

Matematika: Képzeleti 

mozgatás, szétvágá-

sok. Időegységek, idő-

tartammérés, számok a 

számegyenesen. 

 

Fizika: úszás, sűrűség, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai változá-

sa. 



 

 

 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok 

megkülönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori 

földgömbi helyzete természetföldrajzi és környezeti 

következményeinek felismerése a mai földrészek kialakulásához 

vezető állapotok példái alapján.  

 

Tájékozódás a földtörténeti időben  

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével, 

idővonalzó készítésével.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősma-

radvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai (belső) 

és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, 

láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. Geo-

lógiai idő, földtörténeti időegység.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség alapjai 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz kör-

forgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés je-

lenségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és idő-

beli változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. A 

nedves és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, társadalmi-

gazdasági hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjá-

nak és az éghajlati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemei-

nek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az 

éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetes-

ség elemeinek összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató 

ábrák (diagramok, modellek, magyarázó ábrák) elemzése során.  

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a 

társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti 

következményeik meglátása példákban).  

Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellem-

zési algoritmusának megismertetése.  

Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának 

felfedezésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmódok 

bemutatásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éghajlati alapismeretek  

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők 

érvényesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat 

övezetességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram 

olvasása. 

 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása  

Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, 

Fizika: fény, hullám, 

hőmérséklet, halmaz-

állapot, csapadék. 

 

Matematika: modellek 

és diagramok értelme-

zése, adatleolvasás. 

 



 

 

erdőirtás és termőföld-erózió).  

Szavannavidék (az évszakos esőzés következményei, legelőváltó 

gazdálkodás, az elsivatagosodás folyamata); sivatag (a leszálló 

légáramlás uralma, jellemzői, napenergia-készlet).  

 

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése  

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése.  

A természetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje felé való 

változásának felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves területek 

és a vegyes szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása.  

A tajgavidék és az erdőgazdálkodás jellemzése. 

 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása  

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése 

a szélsőséges természeti viszonyokban.  

 

A függőleges földrajzi övezetesség  

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a 

hegység éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a 

magashegységi táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű 

értelmezése; helyes magatartás lavinaveszélykor. 

Természetismeret: 

éghajlati övezetek. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek.  

 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről, idő-

járási térképek, előre-

jelző rendszerek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szél-

rendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró 

övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegy-

ség; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, 

gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és ma-

gashegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági alapismeretek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenysé-

geinek felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás példáinak 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható 

termékeket előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros 

kapcsolat és az egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező 

felismertetésével.  

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a 

kereslet és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül 

történő megértetése során.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a 

családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való 

bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság értelmezése 

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy or-

szág életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a gazdasági 



 

 

meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatá-

sok); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megismeré-

se. 

 

Pénzügyi alapismeretek 

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kínálat) 

és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési módok 

megismerése.  

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése 

egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. A 

takarékosodás és a megtakarítások lényege.  

Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valuta-

váltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 

 

Nemzetközi együttműködések  

A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése kü-

lönböző típusú szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, 

WWF, regionális és civil szervezetek). 

ágak történelmi kiala-

kulása. 

 

Matematika: mennyi-

ségek összehasonlítá-

sa, százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Informatika: adat- és 

ténygyűjtés az inter-

netről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.  

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, 

árfolyam. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Afrika és Amerika földrajza 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggé-

sei. A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusá-

nak használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi 

jellemzőiről a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről 

való tudás alkalmazásával.  

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós 

térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképol-

vasás képességének fejlesztése.  

A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági 

jellemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világ-

ban zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők 

életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi kü-

lönbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek 

megláttatásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az em-

beriség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, 

valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban 

való felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismerteté-

sével. 



 

 

A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális 

jelrendszerek működésének megfigyelésével, valamint különböző 

jellegű információs anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-

összeállítással és beszámoló-készítéssel (országcsoportok, országok 

bemutatása). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség 

következményeinek, valamint az ásványkincs- és energiahordozó-

készletek területi és gazdasági ellentmondásosságának értelmezése. 

 

Afrika társadalomföldrajza  

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a 

fiatal népesség és következményeinek összekapcsolása 

esetleírásokban (etnikai feszültségek, országok közötti és 

polgárháborúk). 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, 

oázis- és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok 

különbségeinek feltárása. 

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadalmi, 

egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járványok, 

túllegeltetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi 

segítségnyújtás szükségességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak 

megértése. 

 

Amerika természetföldrajza  

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt 

gazdaságot és életmódot meghatározó szerepének megismerése.  

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése. 

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i 

zártság következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. Az 

aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek megismerése, a 

vízrendszer-hasznosítás modellezése. 

 

Amerika társadalomföldrajza  

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a 

népességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, 

hátrányok felismerése példákban.  

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a település-

együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának 

értelmezése példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség 

átalakulásának értelmezése (pl. elmetérképezéssel). 

Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési 

út értelmezése; a technológiai övezet jellemzése.  

 

Amerika országföldrajza 

Biológia-egészségtan: 

A forró övezet élővilá-

ga. Városi ökosziszté-

ma. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Gyarmato-

sítás, ókori öntözéses 

kultúrák. Amerika 

meghódítása. Urbani-

záció, technológiai 

fejlődés. 

 

Erkölcstan: lokális 

cselekvések és globális 

problémák. 

 

Természetismeret: 

tájjellemzés. 



 

 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó 

erőterek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  

Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; 

Brazília mint gyorsan fejlődő ország.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi 

árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvi-

dék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, 

túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és 

oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfogla-

lás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befo-

lyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhata-

lom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, technológiai 

övezet, urbanizáció, városövek, városövezet, agglomerációs zóna).  

Topográfiai is-

meretek 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, 

Dél- és Kelet-afrikai-magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazo-

nas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, 

Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. Vörös-

tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, 

Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.  

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Ale-

xandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, 

New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilí-

cium-völgy, Washington. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ázsia földrajza 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságaival és környezeti problémáinak összefüggé-

sei.  

A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a techno-

lógiai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési algoritmusá-

nak használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek 

okaival, társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági 

folyamataival való összefüggésekben történő feldolgozásával. A 

földrajzi tényezők életmód-meghatározó szerepének felismertetése. 

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti 

következményeik elképzeltetésével. Annak felismerése, hogy az ázsiai 

fejlődési modellek sikeres megvalósítása esetén a kontinens lesz a Föld 

vezető ereje. 

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, 

környezeti problémák világméretűvé válásának példákban való 

érzékeltetésével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi 

felelősségének bemutatásával.  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és 



 

 

környezeti folyamatok példákban való felismertetésével, valamint 

folyamatokkal és földtörténeti eseményekkel kapcsolatos idősorok 

képzésével. 

Földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és 

feldolgoztatása tanári útmutatással egyéni és csoportmunkában. A 

szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken való 

önállóan tájékozódással, az információk közötti összefüggések 

indoklásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia természetföldrajza  

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos 

éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység 

kontrasztjának, okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek 

(földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes 

magatartás megismerése.  

Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés 

következményeinek megértése 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró 

és a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses 

monszungazdálkodás modellezése.  

 

Ázsia társadalomföldrajza  

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási 

okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a 

világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló 

szerepének felismerése példákban. 

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és 

gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, 

technológiaátvitel-folyamat értelmezése. 

 

Ázsia regionális földrajza  

Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági 

alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott 

országok, új gazdasági hatalmak megismerése.  

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom 

ellentmondásai. 

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a 

biotechnológián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a 

természeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és 

környezeti következményei. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső 

területek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és 

környezeti következményei. 

Matematika: ok-

okozati gondolkodás, 

modellezés. 

 

Fizika: légköri jelen-

ségek fizikai törvény-

szerűségei, természeti 

katasztrófák. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: ókori jelen-

tős ázsiai kultúrák, 

napjaink gazdasági 

fejlődése; a gazdasági 

hatalomváltás. 

 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai forra-

dalom, életfeltételek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, mon-

szunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsé-

kelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népesség-

robbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld forrada-

lom, technológiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 

Topográfiai is- Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és 



 

 

meretek Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Kö-

zép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolung-

ma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopo-

támia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és 

Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, 

Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris. 

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökor-

szág; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, 

Szöul, Tokió, Újdelhi. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái. 

Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és öveik 

főbb természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. Az 

óceánok és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az 

óceánok megnevezése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi 

jellemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések 

felismertetése a Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való 

tudás alkalmazásával. Ausztrália és a speciális életterek világgazdasági, 

a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepének felismertetése 

összehasonlítás, információcsoportosítás és rendszerezés során.  

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások 

globális folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével 

példákban, sérülékenységének és következményeinek megértetésével. A 

modellszerű gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a térség 

problémáiról. 

Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térképeken 

való tájékozódással, információleolvasással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ausztrália, a kontinensnyi ország  

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és 

artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és 

következményeik ismerete. 

 

A sarkvidékek földrajza 

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; 

az ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; a 

sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika 

szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megismerése.  

 

A világtenger földrajza 

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások 

szerepének, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-

energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a 

veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű 

értelmezése. 

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Nagy föld-

rajzi felfedezések. Ha-

józás. 

 

Kémia: Ózon. Sósvíz 

és édesvíz; vízszeny-

nyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 

 

Fizika: Felhajtóerő, 

hőszigetelés. A ten-

germozgások fizikai 



 

 

társadalmi és környezeti következményeinek (hajózás, 

idegenforgalom stb.) megismerése. 

alapjai (hullámok víz-

felületen). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, 

ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-

energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

Topográfiai is-

meretek 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, 

Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrá-

lia, Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-

sarkvidék (Antarktisz). 

 

8. évfolyam 

Heti 2 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Európa általános földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felisme-

rése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi övezetes-

ség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti problé-

mái. A szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A földrészek és 

országcsoportok szerepe a világgazdaságban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak meg-

ismertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földré-

szekkel kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai 

és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti 

veszélyek feldolgozásával. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sok-

színűség földrajzi okainak és a népességkeveredés következményeinek 

elemzése során. A közös európai kultúra, főként földrajzi alapjainak 

ismerete és a megőrzésére irányuló igény kialakítása.  

Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, 

diagramok értelmezésével, elemezésével, a földrajzi övek jellemzési 

szempontjainak önálló használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Európa általános természetföldrajzi képe  

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni 

következményeinek, a domborzati adottságok következményeinek és 

a nagytájak mozaikjának megismerése. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 

természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A 

természeti adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-

gazdasági életben. 

 

Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai  

Fizika: erőhatások. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: A természe-

ti adottságok és a tör-

ténelmi események 

kapcsolata.  

Európa mint évszá-

zadokon át a Föld leg-



 

 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom 

gazdasági következményeinek megismerése.  

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, 

az új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélküliség) 

értelmezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének 

térképezése. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban.  

fejlettebb és vezető 

térsége; az integráció 

története, intézmény-

rendszere; infrastruk-

túra és fejlődés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életkor.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási 

front.  

Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; 

uniós polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. 

Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet. 

Topográfiai is-

meretek 

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a 

meleg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a 

vándorló állattartás lényegének ismerete.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két 

kontinensrész, az eltérő élőhelyek közös és egyedi földrajzi-környezeti 

vonásainak, azok okainak és következményeinek feltárásával. 

Gyakorlatorientált szemlélet fejlesztése az ismert világ folyamatos 

tágulása a fejlődésben máig érzékelhető hatásainak, valamint a 

természeti és gazdasági körülmények, hagyományok 

gondolkodásmódot, életmódot befolyásoló hatásának felismertetésével. 

A tenger meghatározó szerepének felismertetése a parti országok 

életében, az idegenforgalom feltételeinek megértetése, gazdasági-

társadalmi hatásainak felismertetése. 

Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való 

leírás készítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással. 

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti 

problémáinak irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek 

életében  

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő 

szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása. 

 

Észak-Európa földrajza 

Az északi fekvés következményeinek megismerése; az eltérő jellegű 

természeti tájak, az adottságaikhoz igazodó munkamegosztás 

modellezése; országai jóléte, gazdagsága okainak, összetevőinek 

értelmezése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Földrajzi 

fekvés szerepe a világ-

gazdasági helyzetben; 

nagy földrajzi felfede-

zések; munkamegosz-

tás. Gyarmatosítás 

következményei 

(gyarmattartók). Kul-

túrák ütközése. 



 

 

Mediterrán-Európa földrajza  

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a 

kikötőövezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének 

megalkotása.  

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának 

megismerése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és 

következményeinek értelmezése Olaszország példáján. A 

környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek 

bemutatása helyzetgyakorlatokban. 

 

A Balkán-térség  

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; 

a kultúrák találkozási következményeinek felismerése példákban.  

 

Informatika: bemutató 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, 

vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazda-

ság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, 

vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos idegenforgalom. 

Topográfiai is-

meretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pirene-

usi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, 

Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-

tóvidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlanti-Európa földrajza 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyze-

tek ismerete. A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi jellemzői, az 

óceáni éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés 

és a társadalom nagymérvű környezetátalakító tevékenysége 

következményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a termelés más 

kontinensekre való áthelyezése következtében kialakuló válsághelyzet 

és az új fejlődési pályák választása konfliktusának elemzésével (vita, 

esetmódszer, drámajáték). 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett kez-

deményezések bemutatásával, amin keresztül megérthető, hogy a regio-

nális cselekedetek miként járulhatnak hozzá a globális problémák keze-

léséhez.  

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodla-

gos információhordozók kiválasztása tanári irányítással.  

A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási 

adatai egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének érzékeltetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái  

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 



 

 

Európa természetföldrajzi jellemzése.  

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása 

következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek 

átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet modernizációjának 

értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a 

vízszennyeződés okozati és prognosztikus értelmezése. 

 

Nyugat-Európa meghatározó országai  

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító 

elemzéssel.  

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és 

a profilt váltó iparvidékek). 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar 

hagyományainak, a modern ipar kialakulásának földrajzi 

összefüggései).  

ismeretek: gyarmatosí-

tók, ipari forradalom, 

technológiai váltás 

 

Matematika: kritikai 

gondolkodás, nagyság-

rendi viszonyítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas 

ülepedés és eső, a környezet savanyodása. 

Topográfiai is-

meretek 

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont 

Blanc, Pennine; La Manche, Rhône, Szajna, Temze.  

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-

angliai-iparvidék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kelet- és Közép-Európa földrajza 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottsá-

gairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, kör-

nyezeti veszélyhelyzetek. 

A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a 

kontinentalitás térbeli változásának ismerete. A mérsékelten szárazföldi 

és a szárazföldi terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki függő-

leges övezetesség és hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, 

bányavidék, átalakuló ipari körzet, kikötőövezet mint tipikus tájak, táj-

jellemzési algoritmus. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kontinensbelseji fekvés történelemi időben változó társadalmi-

gazdasági jelentőségének felismertetése, a viszonylagos fekvés (dom-

borzat, közlekedésföldrajzi helyzet, politikai környezet stb.) gazdasági 

fejlődést meghatározó szerepének érzékeltetése. Az oksági gondolkodás 

fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, szegénység és a függőség, 

valamint a történelmi, politikai változások és a társadalmi-gazdasági 

hatások felismertetésével. 

A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások 

és érdekek érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú tá-

jak átalakítása kultúrtájakká).  

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen kör-

nyezetének európai összefüggésben való megismertetésével, a közép-

európai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között  Történelem, társadal-



 

 

A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és 

társadalom-földrajzi következményeinek felismerése (összehasonlító 

tematikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendszerek (ásványi 

nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari ágazatok; 

energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú 

mezőgazdasági termelés) megértése. 

Oroszország: Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és 

társadalmi alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek. 

 

A hegyvidéki Közép-Európa 

A közép-európai magashegyvidék természetföldrajzi jellemzői 

társadalmi életet befolyásoló hatásának bizonyítása; a tej- és az 

erdőgazdaság, az idegenforgalom meghatározó szerepének igazolása. 

 

A medencei Közép-Európa  

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a 

Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidékein, 

középhegységi tipikus tájain.  

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és 

jelenének értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek 

felismerése.  

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi 

jellemzése.  

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése 

(esetelemzés, mentális térképkészítés).  

mi és állampolgári 

ismeretek: Technoló-

giai kapcsolatok. Szo-

cialista világrend, hi-

degháború, Szovjet-

unió. Osztrák-Magyar 

Monarchia, világhábo-

rú. 

 

Biológia-egészségtan: 

életközösségek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgaz-

dálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdál-

kodás, energiagazdaság, hegyi turizmus. 

Topográfiai is-

meretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-

medence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; 

Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi 

út, Visztula, Volga.  

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, 

Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Kárpát-medencevidék földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító 

tényezők, a vízhálózat.  

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi adott-

ságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, 

környezeti veszélyhelyzetekről.  

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipi-

kus tája. 

A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közve-

tett földrajzi következményeinek, az ember életmódját meghatározó 

feltételeknek az összekapcsolásával, illetve prognosztizálással. 

A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai ter-



 

 

vezéssel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban taná-

ri útmutatással. 

Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környeze-

ti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék kialakulása, az em-

ber környezet-átalakító tevékenysége).  

A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országa-

inak együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjek-

tív korlátainak felismertetésével.  

A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás 

készítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége  

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a 

földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg modellezése.  

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a 

vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapotban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból 

adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése.  

 

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és 

következményeinek az ok-okozati rendszerű megismerése, 

prognosztizálása.  

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a 

Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú 

népszokásaik megismerése.  

Fizika: fizikai folya-

matok a földkéregben. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: tájjal, szülő-

földdel kapcsolatos 

irodalmi művek. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Magyar 

Királyság, magyar 

kultúra. 

 

Erkölcstan: nép, nem-

zet, nemzetiség, etni-

kum. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, 

aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, 

kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárvá-

ros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, nép-

rajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 

Topográfiai is-

meretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Szé-

kelyföld, Őrvidék, Partium. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa 

és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból követ-

kező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és középhegyvidék 

és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak isme-

rete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen helyzetének isme-

rete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal való 

múltbeli és jelenlegi kapcsolatának tudatosításával, a magyarsághoz 

kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti jellemzőinek 

megismertetésével.  



 

 

Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzőinek 

rendszerezésével (összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai sorok, 

idő- és térsorok, folyamatvázlatok, sémák stb.).  

A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok földrajzi-

környezeti jellemzői). 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép-

Európával kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése 

internetalapú szolgáltatások célirányos használatával (pl. tények, 

adatok, képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése). 

A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése 

országbemutatás során (tanulói kreatív módszerek). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai 

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalomföldrajzi 

jellemzőinek összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi 

utazások átélt élményeiről. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi 

jellemzése. Magyar szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való 

társadalmi-gazdasági kapcsolatok. 

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a 

fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek 

megismerése és bemutatása.  

 

A keleti termékeny vidékek országai  

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső 

gazdaságának bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése. 

Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgáltatója 

földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja 

földrajzi jellemzése. 

 

A déli hegyvidékek országai  

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra 

(országok összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának 

földrajzi jellemzése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Trianoni szerződés, 

elszakított országrészek. 

Szovjetunió. Jugoszlá-

via, délszláv háború. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Topográfiai is-

meretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; 

Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belg-

rád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, Mun-

kács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország természeti és kulturális értékei 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi jellemzői, nagytá-

jai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány váro-

sa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A középhegység, a 

karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpát-

medencevidék egészében való földrajzi értelmezésével.  

Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi 

jellemzőinek összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés 

módszerével, a jellemzők okainak és következményeinek 

összekapcsolásával). 

A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet 

megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a nem-

zettudat formálása. 

Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és 

értékvédelem alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak 

megismertetésével, illetve információgyűjtéssel a 

környezettudatosságról, energiatakarékosságról, szelektív 

hulladékgyűjtésről, biotermékekről, és az azokkal kapcsolatos 

személyes és közösségi cselekvési lehetőségek felismertetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi nagytájak  

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek 

értelmezése; az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagytájak 

természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a természeti 

adottságok felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának 

modellezése. 

 

A magyar nemzeti kultúra  

A magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú hagyományaik 

értelmezése; a magyar földrajzi felfedezők, utazók és tudósok 

kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása tanulói kutatómunka 

alapján. 

 

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem  

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása 

helyek, objektumok példáin; a védelem lényegének megértése, a 

védett helyeken engedélyezett tevékenységek megismerése; 

kulturális hungarikumok megismerése projektmunkában.  

Hon- és népismeret: 

nemzeti kultúra, nép-

rajzi csoport, népszo-

kások. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szöveges in-

formációgyűjtés. 

 

Biológia-egészségtan: 

ökológia és természet-

védelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegy-

ségközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi 

védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ter-

mészeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terü-

let és érték, bioszféra rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem. 

Topográfiai is-

meretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, 

Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-

hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és 

Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- 

és Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, 

Mohácsi-  és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-

Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség 

helyszínek és nemzeti parkok. 

 

Tematikai egység/ Magyarország társadalomföldrajza Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél 17 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalom-földrajzi jellemzői. Magyarország me-

gyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok életé-

ben és kapcsolataik különböző példái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság 

világgazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó 

helyzetének értelmezésével, adottságainak, történelmi 

meghatározottságának és lehetőségeinek megismertetésével.  

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, értékeinek, 

gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondolatvázlatok 

készítésével és stratégiai tervezéssel. 

A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének 

felismerése a társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai 

példákon. 

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a 

konfliktuskezelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra nevelés a 

hírek földrajzi-környezeti tartalmú információinak értelmezésével, 

nézetek megfogalmazásával, kifejtésével (esetelemzés, beszélgetés, vita 

és drámajáték során).  

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, 

hálózatos tanulással. 

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. 

adattárak, menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, a 

szerzett ismeretek másokkal való digitális megosztásával, valamint a 

tudatos vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával (szerepjáték). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és településhálózat  

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a 

társadalom öregedése okainak, következményeinek feltárása; 

népességszerkezet megismerése.  

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelmezése; 

lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, városi, falusi 

települések, természeti, épített és emberi környezet, gazdasági, 

szociális eltérések). 

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak 

elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkózásuk 

lehetőségeinek megismerése.  

 

Magyarország gazdasági szerkezete  

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az 

életmód kapcsolata, a regionális különbségek megismerése.  

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és 

következményeik megvitatása.  

 

A magyar gazdaság főbb működési területei 

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és 

szerkezetében változó külgazdasági kapcsolatok.  

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei 

(okozati és prognosztikus bemutatás). 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: népesedési 

ciklus, infrastruktúra-

fejlődés a történelmi 

Magyarországon. 

 

Matematika: Modellek 

megértése. Adatok 

jegyzése, ábrázolása. 

 

Informatika: internet-

alapú szolgáltatások 

használata. 



 

 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a 

hagyományok földrajzi alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai 

integrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) 

szerepe, jövőbeli lehetőségei.  

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, mene-

kültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasz-

tói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai 

turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.  

Topográfiai is-

meretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Haj-

dúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgott-

hárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

A 8. évfolyam végére a tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek 

a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb egységeiről (a földrészekről és 

a világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, 

valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, 

országairól). Kiemelten fontos, hogy legyen átfogó ismeretük 

földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos 

országok természet- és társadalom-földrajzi sajátosságairól, lássak azok 

térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők 

életmódot meghatározó szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a 

Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és 

az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek 

tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló 

összefüggéseket és törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető 

összefüggések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes 

földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti 

jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, 

ismerjék fel az egyes országok, országcsoportok helyét a világ 

társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, 

országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli 

változásait. Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális 

példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit 

összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a hazai 

gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy 

regionális folyamatokkal függenek össze.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények 

elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető 

veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék 

fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.  

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek 

méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások 

nagyságrendjéről. Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a 



 

 

kontinenseket felépítő szerkezet-domborzati egységek kialakulásának 

időbeli rendjét. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és 

gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a tapasztalatok rögzítésére és 

összegzésére, különböző nyomtatott és elektronikus 

információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, 

összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák 

digitális ismereteiket. Legyenek képesek megadott szempontok alapján 

bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni és 

értelmezni a leolvasott adatokat. Szerezzék meg a logikai térképolvasás 

képességét. A topográfiai fogalmakkal kapcsolatban elvárható tudás: 

tényleges és viszonylagos földrajzi helyzetük, fekvésük megfogalmazása; 

megmutatásuk különböző tartalmú és méretarányú térképeken; 

kontúrtérképen való felismerésük és megnevezésük; földrajzi-környezeti 

tartalmak hozzájuk kapcsolása. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók 

biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben a földrajzi térben, illetve a 

térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása 

során is. 

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzi-

környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Alakuljon ki bennük az 

igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan gyarapítsák tovább 

földrajzi ismereteiket. 

 

9–10. évfolyam 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti 

gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes 

egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és 

társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A 

műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, folytonos 

átalakulásában mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit. Így 

fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve 

társadalmi környezet iránt. A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok 

értékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra 

kiterjedő természetátalakító tevékenységét, az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és 

társadalmi problémákat úgy, hogy egyben használható támpontokat kapjanak e problémák 

megoldásainak következő évtizedekben várható irányaihoz is. 

A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről megszerzett 

ismeretek bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A 

különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával 

segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok 

természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő 

kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód 

kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális 

értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti 

igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő 

generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A más anyanyelvű országok 

és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő kommunikáció 

igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. 



 

 

A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető 

kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és 

gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, 

környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez 

elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott 

gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá 

váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy 

hangsúlyt kap az információszerzés és -feldolgozás képességének fejlesztése, különös 

tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanítási-tanulási folyamat 

kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó tanulás 

képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával 

a műveltségi terület elősegíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink 

társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes 

állampolgárrá válhassanak. 

A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a 

munka világában, illetve felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul 

ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az 

állampolgári szerep gyakorlása során. 

Az egyes tartalmi egységek végén található fogalmak, illetve topográfiai követelmények az 

általános iskolában elsajátított tananyagra épülnek, és feltételezik azok ismeretét, az ott 

megnevezettek közül csak a középiskolai tananyag feldolgozása szempontjából meghatározó 

jelentőségű fogalmakat ismételtük meg. Ezek újbóli felsorolása a fogalmak – a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelő – tartalmi-szemléleti elmélyítésére utal. 

 

9. évfolyam 

Heti 2 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld kozmikus környezete 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következmé-

nyei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájéko-

zottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és 

felépítéséről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének 

megértésén keresztül.  

A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes 

elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) 

nagyságrendjéről.  

Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők 

felismertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A 

rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfigyelhető 

törvényszerűségek felismerésével.  

A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek 

felismertetése, bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.  



 

 

A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség 

megvilágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése. 

A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás 

törvényszerűségei.  

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb 

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete. 

A Világegyetem. 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a 

Naprendszer kapcsolata és méretei. 

A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elméletek 

bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése. 

A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új 

eredményei. 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égitestek 

osztályozása.  

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatása. A 

naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók 

jellemzőinek összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus 

magyarázata, kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok 

jellemzése. 

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében. 

Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek, 

űrkutatás magyar vonatkozású eredményeinek megismerése.  

A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  

A Föld mint égitest. 

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek 

összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal. 

A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás 

összekapcsolása, a helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat 

jelentőségük belátása, alkalmazása egyszerű számítások során. 

A Vénusz, a Mars és a Föld felszíni és légköri folyamatainak 

összehasonlítása.  

A Hold.  

Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a 

fogyatkozások kialakulásának magyarázata.  

a holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött 

információk alapján. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: az ó- és a 

középkor tudományos 

gondolkodása. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mitológia. 

 

Fizika: a bolygómoz-

gás törvényei, a tö-

megvonzás törvénye, 

forgómozgás, viszo-

nyítási rendszer, a csil-

lagok energiatermelé-

se, elektromágneses 

sugárzás, részecskesu-

gárzás, nyomás, hő-

mérséklet, erő-

ellenerő, űrkutatás. 

 

Kémia: hidrogén, héli-

um, gázok. 

 

Matematika: logika, 

matematikai eszköz-

használat. 

 

Biológia-egészségtan: 

az élet fogalma, foto-

szintézis. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kőzet-

bolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), tengely 

körüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és zónaidő, 

holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földi tér ábrázolása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás.  



 

 

A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat 

segítségével.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kialakí-

tása különböző típusú térképek információforrásként való használatában 

(közölt információk felismerése, értelmezése, felhasználása).  

A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld megisme-

résében és gyakorlati célok megvalósításában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A térkép 

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 

A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a 

legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása, 

alkalmazhatóságuk korlátai. 

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a 

domborzat háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei. 

Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 

 

Tájékozódás a térképen és a térképpel 

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó 

számítási feladatok megoldása különböző méretarányú térképeken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat 

használatával.  

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek 

alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben. 

 

Távérzékelés és térinformatika 

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, 

földmegfigyelő műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és 

alkalmazásuk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek 

azonosítása műholdfelvételeken.  

A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs 

rendszer (GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli 

adatbázisok példáin. 

Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve 

térinformatikai rendszerek mindennapi életben való sokoldalú 

felhasználhatóságára (pl. veszély előrejelzése, környezet 

károsodásának felismerése). 

Matematika: arány-

számítás, mértékegy-

ségek. 

 

Informatika: adat, in-

formáció, adatbázis, 

digitális információfor-

rások használata, in-

formatikai eszközök 

használata. 

 

Fizika: elektromágne-

ses sugárzás, űrkutatás, 

mesterséges égitestek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, 

közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, 

szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az 

óceánok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjé-

ről. Az alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik 

ismerete. A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rend-

szer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző 



 

 

céljai körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával. 

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az esemé-

nyek sorrendiségének felismerése révén.  

A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek 

véges hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet ki-

alakítása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok 

és az egymással ütköző érdekek felismerésére révén hozzájárul, a tanul-

takat felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti igény kialakulásá-

hoz.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele. 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában 

megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei.  

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és 

legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása.  

A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek 

jellemző folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák 

alapján; folyamatábrák elemzése és készítése. 

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének 

törvényszerűségei; a földrengések következményei, a cunami. A 

földrengések előrejelzésének lehetőségei és korlátai; a károk 

mérséklésének lehetőségei példák alapján, a társadalom felelős 

alkalmazkodása a földrengésveszélyes zónákban; a nemzetközi 

segítségnyújtás szerepének bemutatása konkrét példa alapján.  

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; a 

vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusokkal; 

magyarázó ábrák elemzése. Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén 

lejátszódó folyamatok összehasonlítása. Mélytengeri árok, peremi 

medence, ülédékfelhalmozódás, szigetív, hegységképződés 

(orogenezis).  

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló 

munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és óceáni 

példák alapján. 

 

Ásványkincsek  

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a 

kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb 

kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.  

A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen (pl. 

terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cserép).  

Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori 

ércásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes 

ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák 

alapján.  

Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének 

keletkezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti 

Kémia: szerves és 

szervetlen vegyületek, 

keverék, ötvözet, ás-

ványok, kőszén, szén-

hidrogén, halmazálla-

potok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag, evolúció, 

rendszertan. 

 

Matematika: térbeli 

mozgások elképzelése 

időegységek, időtar-

tammérés. 

 

Fizika: úszás, sűrűség, 

nyomás, hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai változá-

sai, hullámterjedés. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegelemek 

időrendjének felisme-

rése.  

 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 



 

 

problémák. 

A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a 

fenntarthatóság kapcsolatának szemléltetése; az építkezés, 

ércbányászat, fosszilis energiahordozók kitermelésének és 

felhasználásnak környezeti következményei információgyűjtés és 

feldolgozás alapján.  

A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása 

példákban. 

 

A talaj 

A talaj mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folyamatok 

miatt legsérülékenyebb környezeti képződmény jellemzése; a 

talajképződés folyamatának, összefüggéseinek bemutatása. 

A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elterjedt zonális és 

azonális talajok jellemzése a kialakításában szerepet játszó tényezők 

bemutatásával.  

Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára 

különböző éghajlati övekben; a talaj környezeti hatásjelző 

szerepének és a talajpusztulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása 

példák alapján. 

 

Földtörténet 

A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének 

összehasonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor időegységek 

rendszere. 

A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok 

nyomai bolygónkon; az élet elterjedésének legfontosabb lépcsői, az 

élet visszahatása a földrajzi, és ezen keresztül a geológiai 

folyamatokra, a környezet változásának mérföldkövei; konkrét 

példák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-

mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; 

kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, érc-

képződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, dom-

borzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, idő-

szak, kor. 

Topográfiai is-

meretek 

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A Kaledóni-

ai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult tagjai.  

Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St. 

Helens.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A légkör földrajza 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz kör-

forgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és idő-

beli változásai. A Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati 

övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának 

területi példái. Éghajlati diagram.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító 

tényezők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer 

folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény 

és képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az 

emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak 

bemutatásával, a személyes felelősség és cselekvés szükségességének 

felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatának beláttatása a 

helyi károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának 

példáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes 

és mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A légkör anyagai és szerkezete  

 A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok 

légköri folyamatokban betöltött szerepének megismerése. 

 A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlí-

tása, szerepük értékelése a földi élet és a gazdaság szempontjából.  

 

A levegő felmelegedése 

 A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; 

folyamatábra elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó egy-

szerű számítási feladatok megoldása. 

 A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk 

gazdasági-energetikai hasznosíthatóságának példái.  

 

A felhő- és csapadékképződés 

A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat 

bemutatása. 

A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez 

kapcsolódó számítási feladatok megoldása. 

A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a 

csapadék gazdasági jelentőségének ismertetése példákkal. 

 

A levegő mozgása 

A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a 

légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek 

jellemzése. 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők 

bemutatása, a mérséklet és a forró övezeti monszun összehasonlítása; 

a jellegzetes helyi szelek és a mindennapi életre gyakorolt hatásuk 

bemutatása példák alapján. 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában 

betöltött szerepük igazolása.  

 

Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. 

Szöveges és képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következtetés 

levonása időjárási adatokból.  

A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik 

Kémia: gázok jellem-

zői, gáztörvények, a 

víz tulajdonságai, 

kémhatás, kémiai 

egyenletek, légnyo-

más, hőmérséklet, 

áramlások, savas eső. 

 

Fizika: gáztörvények, 

kicsapódás, légnyo-

más, hőmérséklet, sű-

rűség, áramlások, se-

besség, üvegházhatás. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés, keringés, légúti 

betegségek, allergia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, matematikai 

eszköztudás alkalma-

zása. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta.  

 

Etika: az egyéni fele-

lősség felismerése, 

felelős viselkedés.  



 

 

bemutatása, példák a mindennapi életet befolyásoló szerepükre.  

Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és 

másokért is felelős magatartás kialakítása.  

 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése; 

a pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemzői formák 

felismerése.  

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági 

következményei.  

 

A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák 

alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás 

mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 

Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üveg-

házhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmérsékleti 

egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípusok, talaj 

menti csapadék, hulló csapadék; időjárás- előrejelzés, kibocsátás, szállítás, 

leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyodása), globális felmelegedés, 

savas csapadék, a szél pusztító és építő munkája, erózió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók felszín-

formáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak jellemzői. Ha-

zánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb 

folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. Víz-

szennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági 

következményeinek felismertetése. 

Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás által 

a vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további sorsát is 

befolyásoló hatások megláttatásával.  

A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek 

felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása.  

A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok 

kölcsönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká 

válásának, valamint az egészséges ivóvíz biztosításának egyre nagyobb 

nehézségei miatt elengedhetetlen ésszerű, takarékos vízfelhasználás 

beláttatásával. A vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek 

felismertetése és a helyes, mások iránt is felelős cselekvés 

képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vízburok tulajdonságai és mozgásai 

A vízburok tagolódása, az elemek kapcsolódásának, egymáshoz való 

Kémia: víz, oldatok, 

oldódás, szénsav, nit-



 

 

viszonyának megértése (világtenger, óceánok, tengerek); a tengerek 

típusainak, jellemzőinek bemutatása példák alapján. 

A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek 

bemutatása. A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi 

összefüggéseinek értelmezése. 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal.  

A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a 

hideg és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat-

módosító szerepének bemutatása példákban. A tengerjárást kialakító 

tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a torkolattípusokkal. 

 

A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, 

összefüggéseinek bemutatása. 

Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük 

megismertetése példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és 

következményeinek feltárása.  

 

A felszíni vizek 

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam 

összefüggéseinek felismerése. 

A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak 

pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek 

bemutatása. 

 

A víz és a jég felszínformáló munkája 

A tenger és a folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők 

megismerése; épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése; a folyók 

építő és pusztító munkája következményeinek bemutatása, 

felszínformálási összefüggéseinek megismerése. 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának 

összevetése, jellemzése.  

Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés 

kialakulási folyamatra. 

 

A karsztosodás 

A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti 

összefüggések felismerése.  

A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése; a jellemző 

felszínformák felismerése képeken, terepen, következtetés a 

kialakulás folyamatára. 

 

A vízburok mint gazdasági erőforrás 

A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem 

szerepének bemutatása hazai példákon; a veszélyhelyzetek 

kialakulásához vezető folyamatok megismerése; helyes és felelős 

magatartás veszélyhelyzetekben.  

A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a 

vízenergia hasznosításának lehetőségei és korlátai.  

rátok. 

 

Fizika: nyomás, áram-

lások, tömegvonzás, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

eutrofizáció, vízi élet-

közösségek. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta.  

 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, 

önkéntes segítőmunka. 



 

 

A vízi szállítás jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező 

bemutatása hazai és nemzetközi példákon. 

 

A vízburok környezeti problémái 

A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák 

alapján; az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a 

károsítás mérséklésében, a vízburok egyensúlyának megőrzésében. 

Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  

Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a vízzel 

való takarékosság lehetőségeinek megismerése információgyűjtés és 

feldolgozás alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, 

vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő 

tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, 

karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai is-

meretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; 

Eufrátesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, 

Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, 

Hernád, Mura, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-

atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az 

egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának 

jellemzői. Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító ténye-

zők szerepe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai. 

A földrajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus 

tájak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító 

tényezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, az ég-

hajlat más földrajzi tényezők alakításában meghatározó jelentőségének, 

a természeti adottságok és a mezőgazdasági tevékenység közötti, az ég-

hajlat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti összefüggések felismerte-

tésével.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek meg-

ismerése során.  

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az 

egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is 

vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes 

társadalmak életterét.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a 

valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az övezetességet 

kialakító és módosító tényezők szerepének értelmezése, 

összefüggéseinek feltárása.  

Fizika: meteorológiai 

jelenségek fizikai alap-

jai. 

 

Matematika: modellek 



 

 

Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földrajzi 

övezetesség közötti különbség indoklása.  

A talajtípusok övezetes elrendeződésének bemutatása, az egyes 

övezetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.  

 

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő 

törvényszerűségek és összefüggések feltárása; az övezetek 

tagolódásának törvényszerűségei. Az éghajlati jellemzők 

változásában megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más 

elemekkel való összefüggéseinek bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás 

kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok 

feltárása. 

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik 

bemutatása.  

 

A függőleges övezetesség 

A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása.  

A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbségek 

bemutatása példák alapján. 

és diagramok megérté-

se, adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek, talaj, az 

élővilág rendszerezése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegegysé-

gek közötti tartalmi 

különbségek felisme-

rése. 

 

Etika: más kultúrák 

iránti érdeklődés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, 

terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, 

erdőhatár, hóhatár. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző település-

típusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik 

konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok népes-

ségének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbe-

széd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértetése.  

Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek 

megismerése iránt.  

Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 

Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő voná-

sainak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggé-

sének belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, okainak 

feltárása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal és az öregedő 

társadalmak jellemzőinek összevetése, következtés társadalmi 

folyamatokra, problémákra.  

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, 

példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.  

A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, 

eltartottak). 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: demográfiai 

folyamatok; vallás, 

nemzetiség, a városok 

kialakulása, urbanizá-

ció jellemzői. 

 

Biológia-egészségtan: 



 

 

A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási 

feladatok megoldása, következtetések levonása az eredmények 

alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak 

bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információforrások 

alapján), az okok feltárása. 

 

A népesség összetétele 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.  

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti 

kisebbség fogalmának értelmezése konkrét példák alapján.  

A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének 

megértése.  

A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társadalmi-

gazdasági folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák 

alapján.  

 

Településtípusok – urbanizáció 

A települések csoportosítása különböző szempontok alapján 

példákkal.  

A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek 

összehasonlítása, példák különböző szerepkört betöltő településekre 

a szerepkörök átalakulására.  

Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az 

életmódjának összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása.  

A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk 

megértése; az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és a 

fejlődő világban; az agglomerációk kialakulásának bemutatása 

konkrét példákkal; a nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása a 

témához kapcsolódó szemelvények, adatok felhasználásával.  

emberfajták. 

 

Matematika: logikus 

gondolkodás, matema-

tikai eszközhasználat. 

 

Idegen nyelvek: a 

nyelvtanulás fontossá-

ga (motiváció). 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: a vallás szerepe, 

más kultúrák értékei-

nek elismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat sza-

kaszai, népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, 

születéskor várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és 

inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm, falu, vá-

ros, városszerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai is-

meretek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a vi-

lágvallások központjai. 

 

10. évfolyam 

Heti 2 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világgazdaság jellemző folyamatai 

Órakeret 

16 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgálta-

tás bevétel, kiadás adósság. A család mint a legkisebb gazdasági közös-

ség működése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alapvető 

gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a 

folyamat ellentmondásainak felismertetése.  

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszeré-

nek megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben 

való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges 

veszélyeinek beláttatása.  

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok megisme-

rése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kritikus 

értelmezése. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a vállalkozó 

szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam 

piacgazdaságban betöltött szerepének megismerése. 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelmezése, 

a területi különbségeinek példái: a centrum és periféria térségek 

jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Különböző típusú 

statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok 

értelmezése. 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő 

tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái.  

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének megértése, 

a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség 

összefüggéseinek bemutatása országpéldákon. A gazdasági és a 

foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a foglalkozási 

átrétegződés bemutatása példák alapján.  

 

Integrációs folyamatok 

 Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők 

értékelése; az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az 

együttműködés előnyeinek feltárása. 

 A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 

A globalizáció 

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális 

vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak 

bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a TNC-k kapcsolatának 

felismerése.  

A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt 

hatásának bemutatása.  

 

A monetáris világ 

A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindennapok 

pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése 

(folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: az 

eltérő gazdasági 

fejlettség történelmi 

alapjai, Európa a 

20. század második 

felében, gazdaság-

történet. 

 

Matematika: sta-

tisztikai adatok 

értelmezése, ka-

matszámítás. 

 

Etika: a pénz szere-

pe a mindennapi 

életben. 

 

Informatika: digitá-

lis információforrá-

sok használata, 

informatikai eszkö-

zök használata. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a csa-

ládi gazdálkodás, a 

jövedelem, hitelfel-

vétel.  



 

 

működésének jellemzői.  

Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, az 

infláció következményeinek mérlegelése.  

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, 

a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az 

adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak 

megismerése. 

A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok 

gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valutaátváltási 

feladatok megoldása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, 

területi fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, 

adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

Topográfiai is-

meretek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Eu-

rópában 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Ma-

gyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak vo-

násai, értékei és problémái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való 

kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és 

tudományos értékeinek megismertetésével.  

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági 

következményeinek beláttatása.  

A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, a 

helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött 

szerepének, lehetőségeinek felismertetésével.  

Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő 

társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések 

megismerése iránt.  

A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai 

földrajzi térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos 

társadalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek értelmezése, a kritikai 

gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak 

megismerése, a társadalmi– gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk 

bemutatása példák alapján. 

 

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi 

adottságainak összehasonlító értékelése; a társadalmi– gazdasági 

központok megismerése. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Magyaror-

szág történelme. 

 

Vizuális kultúra: az 

épített környezet érté-

kei. 

 

Biológia-egészségtan: 

védett növények és 



 

 

A társadalmi– gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségeinek 

bemutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlődési utak, 

húzóágazatok prognosztizálása. 

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti parkok, 

világörökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegenforgalmi 

szerepük feltárása.  

Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, 

szolgáltatások) értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok 

bemutatása.  

 

Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; eurorégiók 

a Kárpát– medencében, működésük értelmezése.  

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, 

nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

állatok. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hazai tájakról 

készült leírások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: kulturális érték, 

a hazánkban élő nem-

zetiségek kulturális 

értékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, 

eladósodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, 

tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, 

személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott 

gazdaság, eurorégió. 

Topográfiai is-

meretek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. 

Településpéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és 

kulturális központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, 

élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület települése, 

idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték helyszíne, 

világörökség helyszín. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető ele-

mei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági jel-

lemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve a 

kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének 

felismertetésével, az Unió tagországai által közösen megfogalmazott 

értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti igény 

kialakításával. 

Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, 

információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, a 

kontinens országait érintő témák, események megismerése iránt. Az 

Európai Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek 

kiegyenlítődésére irányuló programok, alapok jelentőségének 

megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 



 

 

ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak 

megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a 

világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági 

fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének 

megértése. 

 

A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a 

Benelux államok és az Egyesült Királyság gazdaságának szerepe az 

Európai Unió gazdaságában. 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc 

gazdaságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak 

kiemelése. 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek 

bemutatása Olaszország, Spanyolország és Görögország példáján. 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a 

piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági 

következményeinek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, 

Szlovákia, Románia gazdasági fejlődésének összehasonlítása. A 

jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai, a 

fejlődést nehezítő társadalmi- gazdasági tényezőinek kiemelése.  

Kelet- Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei 

Ukrajna gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi- gazdasági 

fejlődésének sajátos vonásai, az ország világgazdasági szerepének 

alakulásában. 

Egy választott térség / ország megadott szempontok szerinti 

bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból 

gyűjtött információk alapján. 

ismeretek: Európa a 

20. század második 

felében, az Európai 

Unió kialakulása, 

Szovjetunió, szocia-

lizmus. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: útleírások, táj-

leírások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta.  

 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, fel-

zárkózás.  

Topográfiai is-

meretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli terüle-

tek központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dub-

rovnik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, 

Lyon, Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rot-

terdam, Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, Theszaloníki, Torino, 

Várna, Velence, Volgográd.  

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, 

Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Kar-

lovy Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, 

Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, 

Zürich. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társa-

dalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve 

azok meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi-



 

 

gazdasági és környezeti sajátosságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek 

problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás 

szükségességének beláttatása.  

A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, 

okainak megértetése. 

Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének 

felismertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség 

kialakítása.  

Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk 

értelmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberiséget 

érintő témák, események megismerése iránt. Az általános emberi jogok 

(pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) érvényesülése 

iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakítása.  

A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi 

fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az ebben 

való közreműködés képességének alakításával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia regionális földrajza 

Délnyugat– Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a 

szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében. A 

kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael 

fejlődésének társadalmi– gazdasági tényezői.  

Japán meghatározó szerepe Kelet– és Délkelet– Ázsia gazdasági 

fejlődésében. A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) 

fejlődésének sajátos vonásai.  

Délkelet– Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési 

sajátosságai, az eltérő fejlődési utak magyarázata.  

Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-

gazdaság problémák értelmezése és magyarázata.  

 

Amerika regionális földrajza 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ 

gazdasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági 

fejlődés sajátosságai, területi jellemzése, az összefüggések 

bizonyítása; az országon belüli gazdasági-területi átrendeződés 

sajátos vonásainak és okainak bemutatása.  

A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), szerepük 

az együttműködésben példák alapján. 

Latin– Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társadal-

mi– történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi különbsé-

gei, a gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlődés ellent-

mondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; az országok 

világgazdasági szerepének bemutatása példák alapján. Brazília feltö-

rekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő és megnehezítő 

tényezők kiemelése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: ókori öntö-

zéses kultúrák (Egyip-

tom, Mezopotámia, 

India, Kína), világval-

lások gyarmatosítás, 

nagy földrajzi felfede-

zések, az Amerikai 

Egyesült Államok 

megalakulása. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: útleírások, táj-

leírások. 

 

Művészetek: távoli 

tájak népeinek kulturá-

lis értékei. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 



 

 

Afrika regionális földrajza 

A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi tényezők 

értékelése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok 

feltárása, a gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése.  

Észak– Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak 

összehasonlítása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek 

példái. A Dél– afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó 

tényezők bemutatása.  

Egy választott térség vagy ország megadott szempontok szerinti 

bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból 

gyűjtött információk alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társa-

dalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai 

válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, farm, 

eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai is-

meretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, Dél-

afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó, 

Nigéria, Tunézia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, 

Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela.  

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Tel-Aviv, Pretoria, 

Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, 

Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, 

Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 

környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő ter-

mészeti és társadalmi– kulturális értékei. A Világörökség részeként 

megnevezett értékek megismertetése; a geoszférák környezeti problé-

máinak feltárása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi– gazdasági 

folyamatok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés 

és fogyasztás elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából 

alapvető fontosságú. A lokális folyamat – globális következmény elv 

értelemében az egyén és a helyi közösségek felelősségének belátása.  

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a 

környezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény 

kialakítása, a témához kapcsolódó médiában elhangzó információk 

kritikus értelmezése.  

Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt 

tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi 

körben egyaránt.  

A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek 

sokszínűségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő 

magatartásforma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos 

alkalmazása a mindennapi életben, és majd később a munka világában 

is.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az össze-

függések feltárása, a lokális szennyeződés globális következményei-

nek igazolása példákkal; a környezetkárosodás életkörülményekre, 

életminőségre gyakorolt hatásának bemutatása.  

 

Demográfiai és urbanizációs válság 

A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat 

összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési 

folyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő társadalmak 

jellemzőinek bemutatása példákon. 

A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi 

jellemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági 

következményeinek feltárása példákkal.  

 

Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak 

felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti 

hatásainak igazolása példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag 

módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai.  

A biogazdálkodás jellemzése.  

 

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés követ-

kezményei 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az 

energia- és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének 

megismerése, az alternatív energiaforrások hasznosítási 

problémáinak feltárása.  

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a 

termelésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos 

fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése, összevetése.  

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazolása, 

a különböző megoldási lehetőség összevetése.  

 

A környezet- és a természetvédelem feladatai. 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a 

regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a 

fenntarthatóság eléréséért.  

A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének 

védelmében tett lépések fontosságának, jelentőségének feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének 

bemutatása, a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek 

megismerése. A megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek 

feltárása. 

A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források 

feldolgozásával. 

Kémia: a szennyező-

désekhez kapcsolódó 

kémiai folyamatok, 

szennyezőanyagok, 

gyártási folyamatok, 

műanyagok, égés. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti ártalmak, 

egészséges táplálko-

zás, hiánybetegségek, 

elhízás, GMO, rend-

szertan, védett növé-

nyek és állatok. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: demográfia, 

urbanizáció. 

 

Fizika: energia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: családter-

vezés, tudatos fo-

gyasztói magatartás. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: a jövő generáci-

óért érzett felelősség. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klíma-

változás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás csökkené-

se, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, élelmezési 

válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló energiaforrások, ener-

giahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék 

újrahasznosítása, fenntarthatóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai is-

meretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globá-

lis hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának 

helyszínei. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított 

földrajzi (általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint 

gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós 

képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető 

adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről.  

Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a 

leolvasott adatok értelmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és a 

Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló 

törvényszerűségeket.  

Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket 

felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi 

elhelyezkedését.  

Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes 

geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. 

Lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más 

szférákra is kiterjedhet. 

Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló 

összefüggések és törvényszerűségek értelmezésére. 

Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek 

felismerésére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társadalmi-

gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan.  

Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat 

a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják értelmezni a 

világgazdaságban betöltött szerepüket. 

Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve 

országok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok 

jelentőségének időbeli változásait.  

Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmezzék 

ellentmondásait.  

Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-

gazdasági hatásait.  

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a 

gazdasági fejlettség területi különbségeit és ennek okait. 

Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a 

környezető országokkal kialakult regionális együttműködések szerepét  

Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények 



 

 

elvének érvényesülését. Ismerjék az egész Földünket érintő globális 

társadalmi és gazdasági problémákat.  

Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve 

gazdálkodás fontossága mellett.  

Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák 

mérséklésben, nevezzék meg konkrét példáit.  

Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi 

megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.  

Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus 

információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére és 

feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges elemek 

kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket.  

Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően 

megfogalmazni, logikusan érvelni.  

Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása 

során a mindennapi életben.  

Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyzetekben.  

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzi-

környezeti tartalmú feladatok megoldásakor.  

Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán 

önállóan gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket. 

Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak 

tanulása során, illetve a mindennapi életben.  

Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve 

az azt megjelenítő különböző térképeken. Ismerjék a tananyagban 

meghatározott topográfiai fogalmakhoz kapcsolódó tartalmakat. 

 

Emelt óraszámú képzés, 11–12. évfolyam 

Éves óraszám: 

 

11. évfolyamon: 72 óra 

12. évfolyamon: 93 óra 

 

A legfontosabb követelményei a földrajz érettségi vizsga követelményeinek elsajátítása.. A 

középszintű érettségi vizsgán a jelöltnek szóbeli vizsga mellett írásban is számot kell adnia a 

felkészültségéről. Mind a középszintű, mind pedig az emelt szintű írásbeli vizsgán a ha-

gyományos feladatok kiegészülnek újszerű, az ismeretek alkalmazását igénylő feladattípu-

sokkal.  

A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi 

elsajátításáról is:  

 földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, 

értelmezése 

 földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezé-

sében 

 különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése 

 kontúrtérképes feladatok megoldása 



 

 

 egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelme-

zése 

 az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának lo-

gikai összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása 

 földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folya-

matábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése  

 szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan 

 földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, szó-

beli és írásbeli témakifejtések során. 

A feladatok között szerepelhetnek a napi gazdasági folyamatokkal, társadalmi-gazdasági 

élettel kapcsolatos kérdések is.  

A földrajz tantárgy közép- és emeltszintű vizsgakövetelményei között a különbség az 

ismeretek mennyiségében, mélységében és megközelítési módjában is megnyilvánul.  

 A középszintű vizsgán a jelölt általános földrajzi, környezeti műveltségéről ad számot. A 

vizsgafeladatok a tananyagban való általános tájékozottságot, az egyszerű összefüggések 

felismerését, a praktikus ismeretek birtoklását és alkalmazásának képességét mérik.  

 Az emelt szintű vizsgán emellett az összetettebb kölcsönhatások felismerését, a földrajzi-

környezeti gondolkodás és az ismeretek alkalmazásának képességét várják el a vizsgázó-

tól a különböző földrajzi-környezeti feladatok megoldása során. 

Fontos kiemelni, hogy a földrajz érettségi vizsgakövetelmény tartalmazza az általános 

iskolai regionális földrajzi tananyagot is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az 

általános iskolában tanultak szintézisére, valamint a középiskolában elsajátított ismeretek 

alapján történő újraértelmezésére. A topográfiai követelmény, a kerettantervben megadott 

topográfiai fogalmak egyben a vizsgakövetelményt is jelentik, ezért folyamatos ismétlés 

szükséges. 

11. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Térképi ismeretek 

Órakeret  

6 óra  

Előzetes tudás A 7-10. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

térképvázlat, térkép, földgömb, vetület, méretarány, vonalas aránymérték, 

topográfiai-, földrajzi-, tematikus térkép, atlasz, kis-, közepes- és nagy 

méretarányú térkép, zintvonalas-, színfokozatos-, árnyékolásos domborzat-

ábrázolás, sík-, henger-, kúpvetület, területtartó és szögtartó vetület, sík-

rajz, domborzatrajz, névrajz, domborzati alapelemek, lejtőszög, ényleges 

és viszonylagos földrajzi fekvés, tengerszint feletti magasság, magassági 

szám, abszolút és relatív magasság, látóhatár (horizont), keresztmetszet, 

tömbszelvény, földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági kör (délkör, 

meridián), helymeghatározás, távolságmérés és meghatározás, északi-, 

déli-, keleti-, nyugati félgömb, jelkulcs, kilométer-hálózat, keresőhálózat, 

tájolás, fő- és mellékvilágtáj, csillagászati és földrajzi északi irány 

álláspont-meghatározás, területszámítás, metszetszerkesztés  

mágneses deklináció 

űrszonda, távérzékelés, hamisszínes felvétel, Landsat, Spot műholdak,  

Eumetsat 

légi- és műholdfelvétel, űrkutatás, felbontó-képesség 

Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, Északi sarkkör, Déli sarkkör, Északi-sark, 

Déli-sark, Greenwich, kezdő hosszúsági kör 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kozmikus környezetünk 

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás A 7-10. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kozmikus környezet, fényév, csillagászati egység (CSE), csillag, bolygó, 

kőzetbolygó (Föld-típusú), gázbolygó (Jupiter-típusú), a bolygók mozgás-

törvényei, gyűrűrendszer, hold, üstökös, meteor, meteorit, bolygóközi 

anyag 

földközéppontú (geocentrikus) és napközéppontú (heliocentrikus) világ-

kép, galaxis, extragalaxis, kisbolygó 

a Nap gömbhéjai, apkitörés, napszél, napfolt, sarki fény, nap- és holdfo-

gyatkozás, holdfázisok, holdtenger, kráter, plazma, termonukleáris folya-

mat, fotoszféra, kromoszféra, csillagkép, csillagrendszer 

földalak (geoid), tengely körüli forgás, Nap körüli keringés, látszólagos és 

valós mozgás, év, nap, napszakok, napi és évi időszámítás, naptári év, szö-

kőév, helyi idő, zónaidő, időzóna, tengelyferdeség, tavaszi és őszi napéje-

gyenlőség, nyári és téli napforduló, csillagászati évszakok 

forgási ellipszoid, zenit, ekliptika, közép napidő, napév, világidő, delelési 

magasság, dátumválasztó vonal  

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, Nap, Hold, Merkur, Vénusz, 

Mars, Föld, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plutó, Sarkcsillag, 

Nagy-Göncöl 

Ptolemaiosz, Kopernikusz, G. Bruno, Galilei, Kepler, Newton, J. Gagarin, 

N. Amstrong, E. Aldrin, Galaktika (Galaxis), Juliánus-naptár, Gergely-

naptár, Androméda-köd 

 

Tematikai egység/ A kőzetburok Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél 16 óra  

Előzetes tudás A 7-10. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

a hegységképződés típusai: (két kontinentális-, két óceáni-, óceáni és 

szárazföldi lemez ütközésével); hegységrendszer, szerkezeti mozgások, 

gyűrődés, redő, vetődés, vetősík, törésvonal, rög, sasbérc, árok, 

lépcsővidék, medence, geoszinklinális, hegységképződési szakaszok 

(üledékfelhalmozódás, tektogenezis, orogenezis), redőboltozat, redőteknő, 

álló-, ferde-, fekvő- és áttolt redő 

ásvány, kőzet, kristály, mélységi magmás kőzet, vulkáni kiömlési kőzet, 

vulkáni törmelékes kőzet; törmelékes-, vegyi-, szerves üledékes kőzet; 

átalakult kőzet, kvarc, kősó, mészkő, homok, homokkő, lösz, kőszénfajták, 

kőolaj, földgáz, agyag, bauxit, vasérc, gránit, andezit, bazalt, riolit, tufák,  

márvány, palás kőzetek 

kőzetanyag-körforgás, üledékes érc, ásványi nyersanyag 

ősföld (ősmasszívum), fedett és fedetlen ősmasszívum, táblás vidék, 

röghegység, gyűrthegység, vulkanikus hegység, süllyedékterület, óceáni 

medence, óceáni hátság, mélytengeri árok, feltöltött és lepusztult síkság, 

töréses gyűrthegység 

aprózódás, mállás, szállítás, lepusztulás, felhalmozás, külső és belső erők, 

felszínformák: mélyföld, alföld, fennsík, dombság;  közép- és 

magashegység; lánchegység; hátság, völgy, hágó, szoros, medence; 

tanúhegy 

kémiai és biológiai mállás, lejtős tömegmozgás  

(csuszamlás, suvadás, omlás), talajfolyás, löszforma 

Eurázsiai-, Pacifikus-, Variszkuszi-, Kaledóniai- hegységrendszer 

Wegener, Pangea, Laurázsia, Gondwana 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A levegőburok 

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás A 7-10. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

légkör, alsó-, középső-, felső légkör, troposzféra, sztratoszféra, ózonréteg, 

tropo-, sztrato- és mezopauza, állandó-, változó-, erősen változó gázok, 

vendéganyagok 

őslégkör, mai légkör, termoszféra, ionoszféra, exoszféra, besugárzás, 

visszaverődés, hőelnyelődés, kisugárzás, üvegházhatás, fényvisszaverő-

képesség (albedo), felmelegedés és lehűlés, módosító tényezőik, a 

hőmérséklet napi és évi járása, napi-, havi-, évi középhőmérséklet, napi 

hőingás, évi közepes hőingás, abszolút hőingás, izoterma 

fordított hőrétegződés (hőmérsékleti inverzió), napfénytartam, 

tenyészidőszak, hőösszeg, lejtőkitettség, napállandó 

légnyomás, szél, eltérítő erő, izobár, mérsékelt övezeti ciklon és anticiklon,  

hideg- és melegfront, frontátvonulás, okklúziós front, homokfodor, 

szélbarázda, homokbucka (dűne), kőgomba, szélrendszer, passzát, 

nyugatias szelek, sarki szelek, futóáramlás 

általános légkörzés, hőmérsékleti (termikus) egyenlítő, monszun 

szélrendszer, forró- és mérsékelt övezeti monszun, trópusi ciklon 

(hurrikán, tájfun, orkán), tornádó, helyi szelek (parti szél, hegy-völgyi 

szél), főn, defláció, szélmarás, barkán, deflációs tanúhegy, tényleges és 

viszonylagos vízgőztartalom, harmatpont, telítettség, túltelítettség, 

kicsapódás, felhőképződés, csapadékképződés, felhő, köd, hulló 

csapadékfajták, talajmenti csapadékfajták, csapadéktérkép, aszály 

fátyol (cirrus)-, réteg (stratus)-, gomoly (cumulus)-, esőfelhő időjárási és 

éghajlati elem: napsugárzás, hőmérséklet, légnyomás, szél, csapadék, 

éghajlatválasztó hegység, globális felmelegedés, ózonréteg-elvékonyodás, 

éghajlatváltozás, légszennyező anyagok, savas eső, emisszió, 

transzmisszió, imisszió, szmog, savas ülepedés 

„fagyosszentek”, „Medárd-nap”, „vénasszonyok nyara” 

Coriolis-erő, Azori-, Szibériai-anticiklon 

kondenzációs mag, áramlási és sugárzási köd, izohiéta, felszíni leöblítés, 

vonalas erózió, mikroklíma, idő, időjárás, éghajlat, meteorológia, éghajlat-

tan; időjárási térkép 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza 

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás A 7-10. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hidrológia, vízburok (hidroszféra), vízháztartás, vízkörforgás, világtenger, 

óceán, tenger, tengerszoros, öböl, szárazföldi talapzat (self), fajhő, 

sótartalom, hűtő-fűtő hatás, hullámzás, hideg és meleg tengeráramlás, 

tengerjárás, apály, dagály, deltatorkolat, tölcsértorkolat, épülő part, turzás, 

lagúna, pusztuló part, tagolt- és tagolatlan part 

beltenger, peremtenger, földközi tenger, kontinentális lejtő, pozitív és 

negatív hőmérsékleti anomália, tengeri vízkörzés, szökőár, vakár, 

vihardagály, abrázió, hullámmorajlás, hullámtörés 

állóvíz, tó, fertő, mocsár, láp, kimélyített és elgátolt tómedence, jégvájta-, 

gleccser-, morotva-, szélvájta-, moréna által elgátolt-, tektonikus eredetű-, 

mesterséges tó, feltöltődés 

tengerszem, maradvány-, dolina-, polje-, kráter-, kaldérató, eutrofizáció, 

vízgyűjtő terület, vízválasztó, fő- és mellékfolyó,  lefolyásos és 

lefolyástalan terület, vízállás, vízhozam, vízjárás, árvíz, a folyó 

munkavégző képessége, feltöltődő (alsó)-, oldalazó (közép)-, bevágódó 

(felső) sodorvonal, folyóterasz, jövevényfolyó, időszakos folyó, 

szakaszjelleg, hordalék, hordalékkúp, zátony, sziget, V-keresztmetszetű 

völgy 

szoros, szurdok, kanyon 

felszín alatti víz, talajnedvesség, talajvíz, rétegvíz, résvíz, belvíz, artézi víz, 

ásványvíz, hévíz, gyógyvíz, karsztvíz, forrás, karsztformák: víznyelő, 

dolina (töbör), polje, karrmező, cseppkő, barlang, barlangi patak, 

karsztforrás 

folyószabályozás, mederkotrás, árvízvédelmi gát, ártér, ármentesített 

terület, víztározó, vízlépcső, belvízvédelem, ivóvíz, ipari víz, vízforgatás, 

csápos kút, artézi kút, vízenergia, öntözés, szennyvíztisztítás, vízszennyező 

források, vízvédelem, belvízi- és tengerhajózás, halászat, tengeri 

erőforrások, közműolló, nitrátosodás, mechanikai-, biológiai- és kémiai 

szennyvíztisztítás, vízkészlet, hóhatár, belföldi jégtakaró, magashegységi 

jég, gleccser, lavina, gleccserpatak, U-alakú völgy, jégcsiszolta felszín, 

morénasánc, morénasíkság, tóhátság, fjord 

jégképződés, firn (csonthó), kárfülke, vásott szikla, ősfolyamvölgy 

vándorkő Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-

shio-áramlás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A talaj, geoszférák kölcsönhatásai Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás A 7-10. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

talaj, humusz, talajképződés, talajpusztulás, talajlevegő, trópusi 

vörösföldek, mezőségi-, barna erdő-, szürke erdő (podzol)-talaj, szikes 

talajok, szikesedés 

talajerózió, talajvédelem 

anyakőzet, talajszintek: A-, B-, C-szint, zonális és azonális talaj, tundrata-

laj, laterit, terra rossa, sivatagi talajok, láptalaj, rétitalaj, rendzina, váztala-

jok, Dokucsajev 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A földrajzi övezetesség Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A 7-10. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

éghajlat, övezetesség, szoláris és valós éghajlati övezet, természetföldrajzi 

övezetesség, vízszintes és függőleges természetföldrajzi övezetesség, 

övezet, öv, vidék, terület; forró övezet, mérsékelt övezet, hideg övezet; 

egyenlítői öv, átmeneti öv, térítői öv, egyenlítői éghajlat, szavanna 

éghajlat, trópusi sivatagi éghajlat, monszun vidék, forró övezeti monszun 

éghajlat; meleg-mérsékelt öv, monszun terület, mérsékelt övezeti monszun 

éghajlat, mediterrán terület, mediterrán éghajlat, valódi mérsékelt öv, 

óceáni terület, óceáni éghajlat, mérsékelten szárazföldi terület, nedves-kon-

tinentális éghajlat, szárazföldi terület, száraz-kontinentális éghajlat, 

szélsőségesen szárazföldi terület, mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat, 

hideg-mérsékelt öv, tajga éghajlat; sarkköri öv, sarkvidéki öv, tundra 

éghajlat, állandóan fagyos éghajlat; esőerdő (trópusi esőerdő), szavanna, 

monszunerdő (dzsungel), keménylombú erdő, babérlombú erdő, 

lomboserdő, tajga, tundra, erdős és füves puszta, erdőhatár, havasi legelő, 

sziklahavas, „örök fagy” 

galériaerdő, erdős-, cserjés-, füves szavanna, nedves és száraz szavanna, 

macchia, tőzegmohaláp, pampa, préri, sztyep, fahatár 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország földrajza Órakeret 

43 óra 

Előzetes tudás A 7-11. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alföld, Dunántúli-domb- és hegyvidék (Dunántúli-dombság), Dunántúli-

középhegység (Dunántúli-középhegyvidék), Északi-középhegység, Kisal-

föld, Nyugat-magyarországi-peremvidék (Nyugati-peremvidék); 

 

Aggteleki-karszt, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Barad-

la-barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, 

Budai-hegység, Bükk, Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, 

Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–Tisza köze, Dunakanyar, Du-

nántúl, Dunazug-hegység, Gerecse, Győri-medence, Hajdúság, Hegyalja, 

Hortobágy, Írott-kő, Jászság,Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kő-

szegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Mohácsi-

sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-

síkság, Pilis,Somogyi-dombság, Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-

dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Ti-

szántúl, Tokaj–Eperjesi-hegység, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vér-

tes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Zempléni-

hegység; 

 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, 

Kis-Balaton, Körös, Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, Száva, szegedi 

Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Zagyva, Zala; 

 

Városok: Ajka, Algyő, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, 

Budapest, Bük, Cegléd, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, 

Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány,Hatvan, Hegyeshalom, 

Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Ka-

zincbarcika (Berente), Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Komló, 

Lábatlan, Makó, Miskolc,Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyír-

egyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Salgótarján, Sá-

rospatak, Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szek-

szárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, 

Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, Zá-

hony, Zalaegerszeg, Zalakaros; 

 

Nemzeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-

felvidéki Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, 

Duna–Ipoly Nemzeti Park, Fertő–Hanság Nemzeti Park, Hortobágyi Nem-

zeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Körös–Maros Nemzeti Park, Őrségi 

Nemzeti Park; Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, Budapest Andrássy út a 

Millenniumi földalattival, Budapest Várnegyed és a pesti Dunapart, Fertő 

tó, Hollókő, Hortobágy, Pannonhalmi apátság, Pécsi ókeresztény sírkam-

rák, Tokaj-Hegyalja borvidéke; 

 

Megyék: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-

Abaúj-Zemplén megye, Csongrád, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron me-

gye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém me-

gye, Zala megye; 

 

Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Dunántúl régió, Észak-Alföld régió, Észak-

Magyarország régió, Közép-Dunántúl régió, Közép-Magyarország régió, 

Nyugat-Dunántúl régió; Budapesti agglomeráció 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Európa regionális földrajza Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A 7-11. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-

Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa; 

Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-

félsziget, Balkán-hegység, Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dalmácia, 

Dinári-hegység, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység,  

Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Londoni-

medence, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine, Pireneusi (Ibériai)-

félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, 

Urál, Vezúv; 

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba, 

Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, IJssel-tó, La Manche, 

Ladoga-tó, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Temze, Urál folyó, Volga, Watt-

tenger; 

Történelmi tájnevek: Burgenland (Őrvidék), Délvidék, Erdély, Felvidék; 

Kárpátalja; Vajdaság;  

Városok: Amszterdam, Antwerpen, Athén, Barcelona, Belgrád, Bereg-

szász, Bilbao, Birmingham, 

Brüsszel, Chişinắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dublin, Dub-

rovnik, Europoort, Fiume 

(Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Hága, Helsinki, Kijev, 

Koppenhága, Lisszabon, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manches-

ter, Marseille, Milánó, Minszk, Moszkva, Munkács, Murmanszk, Nápoly, 

Nyizsnyij Novgorod, Odessza, Oslo, Párizs, Podgorica, Reykjavík, Róma, 

Rotterdam, Sevilla, Skopje, Split, Stockholm, Strasbourg, Szabadka, Sza-

rajevó, Szentpétervár, Szófia, Theszaloníki, Tirana, Torino, Újvidék, Ung-

vár, Várna, Velence, Volgográd, Zágráb; 

Iparvidékek: Dél- és délkelet-angliai iparvidék, Donyec-medence, Észak-

kelet-angliai iparvidék, Északnyugat-oroszországi (Szentpétervár környé-

ki) iparvidék, Flandriai-iparvidék, Karaganda, Közép-angliai iparvidék, 

Kuznyecki-medence, Lotaringia, Moszkva környéki (központi) iparvidék, 

olasz ipari háromszög, Randstad, Skót-iparvidék, Uráli iparvidék, Volgai 

iparvidék. 

Közép-Európa 

Tájak: Bécsi-medence, Csallóköz, Cseh-medence, Déli-Kárpátok, Duna-

delta, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, 

Északnyugati-Kárpátok, Germán-alföld, Hargita, Kárpát-medence, Kárpát-

medencevidék, Keleti-Alpok, Keleti-Kárpátok, Lengyel-alföld, Lengyel-

középhegység, Lengyel-tóhátság, Magas-Tátra, Morva-medence, Német-

középhegység, Nyugati-Alpok, Román-alföld, Székelyföld, Szent Gott-

hárd-hágó, Szilézia, Szudéták, Vereckei-hágó; 

Vízrajz: Boden-tó, Duna–Majna–Rajna vízi út, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Ode-

ra, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula; Grossglockner; 

Városok: Arad, Beregszász, Bécs, Berlin, Bern, Bonn, Brassó, Bréma, 

Brno, Bukarest, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Eszék, Frank-

furt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Kassa, Kar-

lovy Vary, Katowice, Kolozsvár, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Ljubljana, 

Lódz, Marosvásárhely, München, Mannheim, Nagyvárad, Ostrava, 

Ploieşti, Plzeň, Pozsony, Prága, Riga, Révkomárom, Rostock, Salzburg, 

Stuttgart, Szczecin, Székelyudvarhely, Tallinn, Temesvár, Trieszt,Varsó, 

Vilnius, Zürich; 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Európán kívüli földrészek földrajza Órakeret 

25 óra  

Előzetes tudás A 7-11. évfolyamon tanultak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése és közben az emeltszintű 

érettségire való felkészülés, ismeretek bővítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Afrika 

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Afrikai-ősföld, Atlasz, 

Dél-afrikai-magasföld, Kanári-szigetek, Kelet-afrikai-magasföld, Kiliman-

dzsáró-csoport, Kongó-medence, Líbiai-sivatag, Madagaszkár, Namib-

sivatag, Szahara, Szudán, Teleki-vulkán; Száhel-öv; 

Vízrajz: Csád-tó, Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Kongó, Niger, Nílus, 

Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger; asszuáni Nagy-

gát; 

Országok: Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Ke-

nya, Libéria, Líbia, Marokkó, Nigéria, Seychelle-szigetek, Tunézia; 

Városok: Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria. 

Amerika 

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-

Amerika; 

Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache, Ataca-

ma-sivatag, Bahama-szigetek, Brazil-felföld, Floridai-félsziget, Grönland, 

Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kanadai-

ősföld, Kordillerák, Labrador-félsziget, Mexikói-fennsík, Mississippi-

alföld, Mt. Pelée, Mount St. Helens, Paraná-alföld, Popocatépetl, Préri, 

Sziklás-hegység, Szilícium-völgy; 

Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, La Plata, Mexikói-

öböl, Mississippi, Nagy-tavak (Erie-, Felső-, Huron-, Michigan-, Ontario-

tó), Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Paraná, Szt. Lőrinc-folyó; 

Országok: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, 

Dominika, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela; 

Városok: Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, 

Havanna, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, 

New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Săo Paulo, Seattle, 

Washington. 

Ausztrália és Óceánia 

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, 

Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea; 

Vízrajz: Murray; 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland; 

Városok: Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Wellington. 

Ázsia 

A földrész részei: Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-

Ázsia, Kelet-Ázsia, Közép (Belső)-Ázsia; 

Tájak: Angara-ősföld, Arab-félsziget, Arab-ősföld, Bali, Csomolungma, 

Dekkán-fennsík (Dekkán-ősföld), Dél-kínai-hegyvidék (Kínai-ősföld), 

Fuji, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-

félsziget, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Iráni-felföld, Japán-

szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-

félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Kuznyecki-medence, Mezo-

potámia, Nyugat-szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tajvan, Takla-Makán, 

Tibet, Tien-san, Turáni-alföld; 

Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Bering-szoros, Boszporusz, Brahmaputra, Euf-

rátesz, Holt-tenger, Indus, 

Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, 

Léna, Mekong, Ob, Perzsa (Arab)-öböl, Sárga-folyó, Tigris; 

Országok: Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-

szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Ku-

vait, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország; 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Bombay, Calcutta, Cseljabinszk, Hai-

fa, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jekatyerinburg, Jeruzsálem, Kanton, 



 

 

 



 

 

Ének-zene 



 

 

5–8. évfolyam 

A tantárgyak elnevezése 

 

Az elnevezés több évtizedes múltra vezethető vissza: Jelentése magába foglalja a tantárgy 

tartalmát: vokális és instrumentális zene együttese, amely elméleti tudást is követel, befogadó 

és kreatív alkotást egyaránt feltételez. 

A tananyag gerincét a magyar nép zenéjének megismerése képezi (népzene, nemzeti opera 

stb.), azonban, az általános műveltség, az európai azonosságtudat kialakítása érdekében a 

nemzeti mellett más népek és földrészek kultúrájának megismertetése is fő cél, amellyel a 

világra irányuló nyitottságot biztosíthatjuk. 

Ezért szerencsés lenne 5–8. évfolyamon egy, a fogalomkörből (ének-zene) előremutató 

alcímet adni: 

MUZSIKÁLÓ NAGY VILÁG 

 

 

Ének-Zene/Muzsikáló nagy világ  

5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály  

1 óra 1 óra 1 óra 1 óra  

Ebből a keretből: 

Ének-zene/Muzsikáló nagy világ óraszáma: 5–8. évfolyamon heti 1 óra = összesen: 37 óra 

 

Tantárgy 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

Ének-zene 1 1 1 1 

 

Ének-zene / Muzsikáló nagyvilág 

“Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül.” 

(Kodály Zoltán) 

Bevezetés 

Világszerte elismert a magyar ének-zene oktatás, melynek módszereire és rangjára 

vigyáznunk kell. 

A hagyományokat tiszteletben tartva kell törekedni a napjaink embere által elvárt társadalmi 

és kulturális szintnek megfelelő fejlesztésre. (Oktatás–nevelés tartalmának, fejlesztési 

területeinek, módszereinek korszerűsítése.) 

Az évtizedes hagyományokon alapuló módszerek és tartalmak eredményessége nem vitatható, 

azonban az új elvárásoknak megfelelően, feltétlenül újításokra van szükség. 

I. A magyar népzene 

 – Az eddigi célokat bővíteni kell. Bár fontos a népdalok szerkezeti felépítése, 

dallamvonala, hangsora, előadásmódja, stílusrétege, azonban ezek csupán tények. Gondot kell 

fordítani a hagyományőrző népnyelv, és a magyar népdalok sokirányú megismerésére, hiszen 

zenei anyanyelvünk kultúrája: nemzeti öntudatunk hű tükre. 

 – A népdalt tudni kell földrajzilag elhelyezni, mert ennek ismeretéből sok 

mindenre lehet következtetni. Ezért az évről évre megjelenő tankönyvek végén meg kell 

jelennie ugyanannak a “vak”-térképnek, amelyen beszínezhetik a gyerekek a lelőhely 

területét. Például a 6. évfolyamos térképen már színesen, jelennek meg azok a megyék, 

amelyek népzenei anyagából az 5. évfolyamból már vannak új ismeretek, dalok. Így 8. 

évfolyam végére, a népdalkincsünk követésével “beutazhatjuk” az egész országot, és 

megismerhetjük dalanyagának gazdagságát és változatait. 



 

 

 – A népzenei ismeretek mellett gondot kell fordítani az adott területen élő 

emberek életvitelére, szokásaira, jellemző viseletére, melyek segítségével könnyebb a 

megszerettetés, megértetés és elsajátítás. 

 – Továbbra is tisztelni és becsülni kell Vikár Béla, Bartók Béla és Kodály Zoltán 

egész életét meghatározó népdalgyűjtő és rendszerező munkáját, azonban nem szabad 

megfeledkezni a követőkről: Schneider Lajos, Nagy Miklós, Békefi Antal, Borsai Ilona; és a 

napjainkban is élő népzenekutatókról: Olsvai Imre, Barsi Ernő. 

Az egyetemes zenetörténetben sem állunk meg a kiváló J. S. Bach művészetének 

megismerése után, hiszen a következő korok, végül napjaink zenéje is meghatározó, 

emberformáló és komoly értékeket hordozó. 

 – Kiemelt szerepet kell adni a gyerekek életében a népi játékoknak (a dalokat is 

eljátszhatják). 

 – A zene és a mozgás együttesét, kölcsönhatását tudatosítani kell, beépítve a 

magyarság kultúrájába, amivel a kevésbé “énekes” gyerekek élményeit is fokozhatjuk. 

 – A népi hangszerekkel való megismerkedésen túl, a furulya megszólaltatása 

nem nehéz feladat s igazi zenei élményt jelent egy-egy dallam önálló, szép hangzású 

eljátszása, a legkönnyebb fogásmódban: F = dó. 

Bizonyított tény, hogy nemcsak a szakosított tantervű osztályokban valósítható meg a furulya-

tanítás! Kizárólag az ének-zene szakos tanár igényességén, minőségileg is sokrétű fejlesztő 

munkáján és elhivatottságán múlik. 

 – Motiváljuk a gyerekeket, lakóhelyükön való gyűjtőmunka végzésére, 

különböző szempontok megjelölésével. (népdalgyűjtők, népdalok, viseletek, épületformák, 

eszközök, szokások, hagyományok képek). 8. osztály végére gyönyörű munkák születhetnek. 

 – Magyar népdalainkat ne az elméleti ismeretek illusztrálására használjuk fel. 

II. Elmúlt századok magyar zenéje 

 – Történelmi múltunk meghatározza nemzeti önszemléletünket, alakítja a nemzet 

lelkiismeretét. Így a világon mindenütt elismert és hirdetett kultúránknak a 

magyarságtudatunkat kell reprezentálnia. 

 – Feltétlenül gazdagítani kell a felnövekvő nemzedékek dalkincsét. 

III. Egyetemes zenetörténet 

 – Fontos a történelmi háttér ismerete, hiszen ennek függvényében élt és alkotott 

minden mester. 

 – Nem kitaláció, hanem visszavezethető következmény: 

  – a reneszánsz humanizmusa – emberi hang 

  – a barokk monumentalitása, pompa kedvelése – opera, fúga 

  – a klasszicizmus formai építkezése – szonáta, szimfónia 

  – a romantika népies jellege stb. 

 – Az egyes korszakok tanítását ne szakítsuk meg elméleti ismeretek bővítésével 

és gyakorlásával. Ne okozzunk törést, hiszen a folyamatosság vezethet csak megértéshez, 

átlátáshoz. 

Például a romantikus miniatűrök tanítása közben, ne építsük be az anyagba a két kereszt vagy 

két b 

(2 #, 2 b) előjegyzés tanítását, tudatosítását, mivel a gyerekeknek amúgy sem könnyű egy-egy 

nagy korszak átjárása, megismerése, összefüggéseinek megértése. 

 – A zeneszerzők magyar vonatkozású kapcsolatait is be kell építeni a 

tananyagba. (pl.: Mozart – Pest, Beethoven – Brunszvik család, Liszt – Wagner, Liszt – 

Vajda, Liszt – Jókai, Benny Goodman – Bartók Béla) 

IV. Tiszta, kifejező éneklés 

 – zenei nevelésünk elsősorban vokális elemekre épül, 



 

 

 – a tiszta, szép éneklés képességének megalapozása követelje meg a helyes 

légzés technikáját, a beszéd kultúráltságát és a környezet esztétikumát, 

 – hangképzés nélkül elképzelhetetlen a tiszta intonáció, a hangmagasság biztos 

megtartása, az érthető szövegmondás, 

 – a hang-, és hallásképzés, ami a zenei írás-olvasáson alapszik, a zene 

hatékonyabb megismerésére, elemzésére és megszólaltatására is nevel, 

 – 5. évfolyamon a gyerekek kezébe kell adni egy kis füzetet, amely játékos 

szöveggel alátámasztott hangképző gyakorlatokat tartalmaz, természetesen a legkisebb 

hangkészletű hangsortól haladva a legnagyobbig (pentaton/chord – dúr – moll változatokban), 

 – A 8. osztály végéig használt füzet a későbbiekben is kimagasló célt szolgál 

zenei hanganyagában úgy, mint prozódiai lehetőségeiben egyaránt. 

V. Elméleti ismeretek 

Az általános iskolákban nagyon kevés a muzsikus, illetve zenei orientáltságú gyerek. 

Azonban az általános műveltség alapjait, minden diáknak biztosítani kell. Az elvont, 

magasröptű levezetések helyett sok játékkal, észrevétlenül kell megértetni, meghallattatni 

(nem biztos, hogy minden gyerek hallja azt, amit a tanár) azokat az elemeket (hangközöket, 

hangzatokat, hangsorokat), amelyek ismerete szinte nélkülözhetetlen. 

Például egy népdal stílusrétegét nemcsak az aprólékos elemző munka után lehet 

meghatározni, hanem a feltételezhetően meghallott zenei élmény hatására is. Ezért a játékok, 

ötletes zenei feladatok nem riasztólag hatnak majd, hanem sikerélményt is jelenthetnek. 

VI. Zenehallgatás, műismertetés 

 – A kialakult gyakorlat célszerű és eredményes, azonban nem szabad 

megtorpanni, – tudni kell haladó módon tovább lépni. 

 – A népzenei feldolgozások és komolyzenei művek mellett helyet kell kapnia 

annak a zenének is, amelyben a gyerekek maguk is élnek, s amit sajátjuknak tartanak: 

történelmi témájú rock-opera és a musical. 

Célok és feladatok 

 – A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömteljesen énekeljenek. 

 – A magyar zenétől vezessen az út a nemzetközi zene megismeréséhez és 

megértéséhez. 

 – Olyan általánosan művelt embereket kell képezni, akik a saját nemzeti 

hagyományaik ismeretével és szeretetével értői és élvezői lesznek az egyetemes emberi 

kultúrának. 

 – Az egységes magyar nemzeti kultúra megteremtése mellett, ha nem akarjuk, 

hogy kétségbe vonják Európához való tartozásunkat, őrizni és nyitni kell. Más népek kultúrája 

és értékeit is fel kell fedezni, meg kell ismerni, s olyan fiatalokat kell nevelnünk, akik ezen 

értékeket ismerik és tisztelik. 

 – A zenei anyanyelvi műveltség írásbeli lehetőségeivel, az írás-olvasás 

képességének fejlesztésével bővüljenek az ismeretek, fejlődjön a fantázia és a memória, 

erősödjék és fokozódjék a zeneszeretővé és értővé válás folyamata. 

 – A ritmus, mint kifejezőeszköz, annak belső átélésével váljék tudatossá 

(megfigyelés, utánzás, alkalmazás). Törekedjünk a ritmusban rejlő emocionális tartalom 

felfogására, megértésére (kognitív folyamatban). 

 – A kifejező szöveges ének lehetőségeivel élni kell a személyiségfejlesztés 

területén is (ráérzés, átélés). 

 – Az ének-zene tanítása során fejlett esztétikai érzéket, öntudatos és fegyelmezett 

magatartást, közösségi érzést, gazdag érzelemvilágot és világnézeti-erkölcsi szemléletet kell 

biztosítani. 



 

 

 – A zenetörténeti ismeretek elsajátításának folyamatában törekedni kell arra, 

hogy a gyerekek képesek legyenek elkülöníteni az egyes korokat (idejüket behatárolva), 

ismerve azok zeneszerzőit, jellemző műfajait, a legismertebb zeneművek megnevezésével. 

 – A zenei nevelés tartalmi munkájában helyet kell adni a tantárgyi 

koncentrációnak, mely során megismertethetjük azokat az összefüggéseket, amelyek a 

művészetek fejlődése útján meghatározott történeti viszonyok között jöttek létre. Új kapukat 

kell nyitni az anyanyelvvel, az irodalommal, a történelemmel, a természetismeretekkel és a 

képzőművészetekkel való szorosabb kapcsolatok lehetőségein keresztül. 

  (A művészek gondolkodásmódja, megjelenítő ereje és eszköztára: pl.: Hogyan 

ábrázolja történelmünk meghatározó egyéniségét: Hunyadi Lászlót 

  – Erkel Ferenc – a zeneszerző, 

  – Egressy Béni – az író, 

  – Madarász Viktor – a festő) 

 – Tanításunk középpontjába a zenei élmények kerüljenek, melyeket igényesen és 

az életkornak megfelelő hangzó szemelvények kiválasztásával lehet megteremteni, ha igazán 

zeneszerető, kiegyensúlyozott nemzedéket szeretnénk felnevelni. 

 – Folyamatosan fokozzuk a tanulói tevékenység intenzitását, megfelelő 

motiválással a művészetekben, iskolában, külvilágban – a mindennapi életben: aktivitás, 

kreativitás és az önállóság érdekében. 

 – A zeneművészet iránti érdeklődés felkeltésével és fokozásával igényt kell 

kialakítani arra, hogy a muzsika minden ember életének szerves részévé váljon. 

Az értékelés elvei és eszközei 

 – Számonkérés és feleltetés helyett természetesen oldott, feszültségmentes, jó 

hangulatú beszélgetések során győződjünk meg az elsajátított ismeretekről. 

 – Az éneklés értékelésénél ügyeljünk a gyengébb zenei képességű, esetleg 

intonációs gondokkal küszködő vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre. Őket 

csoportban és kizárólag a közösségi éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a szöveg 

tudása, a ritmus és a dallam egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a 

tanulók zenei fejlődését, további előmenetelét és akaratát. 

 – A gyerekek is vegyenek részt az értékelésben, ami biztonságot ad számukra és 

növeli a felelősségtudatukat és önbizalmukat. 

5. évfolyam 

Időkeret: 37 óra/heti 1 óra 

Fejezetek Új ismereteket 

feldolgozó órák 

száma 

Gyakorlás, 

készségfejl. óraszám 

Összefoglalás, 

rendszerezés 

óraszáma 

I. A magyar népzene 25 folyamatos 2 

II. Elméleti ismeretek folyamatos 

III. Zenetörténeti korok és 

ismeretek 

7 1 1 

IV. Év végi összefoglalás   1 

Az összes óra 37/ebből: 32 1 (folyamatos) 4 

 

Az egyes fejezetekre vonatkozó javaslatok 



 

 

 

I. A magyar népzene 

Célok és feladatok 

 – A kialakult éneklési kultúra fejlesztése: önfeledt, kifejező, átélt éneklés megva-

lósításával. 

 – Egységes hangzás kialakítása a csoportos éneklés során. 

 – Tudatosítani, hogy népdalainkban megszólaló hang magyarságunk hangja. 

 – A nép ajkán keletkezett népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

 – Megismertetni népdalgyűjtőinket és feldolgozókat. 

 – A néphagyományokon alapuló széles körű zenei műveltség megteremtése. 

 – Ismerkedés a népi hangszerekkel. 

 – A többszólamú éneklés előkészítéseként a kánonban való éneklés képességé-

nek fejlesztése. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

I. A magyar népzene: 

– Új és régi stílusú népdalok éneklése és 

jellemzői. 

– Népi hangszerek (duda, tekerő, cimba-

lom, citera). 

– Hagyományok, szokások. 

– Népdalgyűjtők. 

– Feldolgozások. 

– Gyermekdalok (kánonok), más népek 

dalai. 

– tiszta intonálás, helyes légzés és test-

tartás, 

– hallásfejlesztés, 

– elemző képesség fejlesztése, 

– ritmuskészség, 

– zenei írás-olvasás, 

– improvizatív képesség: szóban – rit-

musban – dallamban. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 – tudjon 13 dalt emlékezetből csoportosan, tisztán, érthető szövegkiejtéssel, pontos 

ritmusban elénekelni, 

 – legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére, összevonására, 

 – ismerje fel a népi hangszereket a hangzásukról, 

 – végezzen gyűjtőmunkát lakóhelyének népi kultúrájáról, 

 – legyen jártas a magyar népi hagyományok és szokások világában (megnevezé-

se és célja), 

 – a felsorolás szintjén, területhez kötve nevezze meg a népdalgyűjtőket, 

 – különböztesse meg az új és régi stílusú népdalok jellemzőit, 

 – tudjon beszélni Kodály Zoltán életéről, munkájáról, 

 – legyen képes egyszerű ritmus, dallam és szöveg rögtönzésére (2-3 ütem), 

 – ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket, feldolgozásokat (szerző – 

cím – műfaj). 

Dalok 

 1. Szent István millenniumi éneke 

 2. Egressy–Vörösmarty: Szózat 

 3. Csillagok, csillagok 

 4. Erdő, erdő, de magas a teteje 

 5. Megyen már a hajnalcsillag 

 6. Megrakják a tüzet 

 7. Győri kanász a dombon 

 8. A csitári hegyek alatt 



 

 

 9. Nem vagyok én... 

 10. A pünkösdi rózsa 

 11. Bárdos: Rétrehívó 

 12. Bárdos: Régi táncdal 

 13. Szőnyi: Postaváró 

A kívülről megtanulandó dalok! 

Zeneművek (teljes vagy részletek) 

 1. Kodály: Ének Szent István királyhoz 

 2. Eressy–Vörösmarty: Szózat 

 3. Kodály: Gergely-járás 

 4. Bartók: Gyermekeknek II/33. 

 5. Bartók: Mikrokozmosz I. – 12, 14, 31; II. 65. 

 6. Kodály: Székelyfonó 

 7. Kodály: Kállai kettős 

 8. Kodály: Pünkösdölő 

 9. Bárdos: Régi táncdal 

 10. Bárdos: Magos a rutafa 

 11. Szőnyi: Mit mos? 

 12. Eredeti népzenei felvételek (vokális és instrumentális) 

 

II. Elméleti ismeretek 

Célok és feladatok 

 – Ritmikai fogalmak és elemek bővítése, gyakorlása. 

 – Dallam ismeretek rendszerezése. 

 – Relatív és abszolút szolmizáció a vonalrendszerben (G/VIOLIN – kulcsban). 

 – Hangsorok (tonalitás) és hangközök felismerése, megnevezése és lejegyzése. 

 – Előadási jelek és módok alkalmazása. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

II. Elméleti ismeretek 

– Ritmikai elemek: a tizenhatod értéke, 

írása, szünetjele, kis éles és nyújtott. 

– ABC-s hangok neve a vonalrendszerben 

(G-kulcs). 

– Hangközök: T1 – T4 – T5 – T8. 

– Hétfokú hangsorok: Dúr – moll: 1b elő-

jegyzéssel. 

– Előadási jelek. 

– a figyelem tartósságának növelése, 

– ritmuskészség fejlesztése, 

– a kreatív gondolkodás mélyítése, 

– zenei írás-olvasás képességének fej-

lesztése, 

– hallásgyakorlatok, 

– a kifejező éneklés technikájának fo-

kozása. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 – a tizenhatod értéket ismerje fel, reprodukálja s helyes elosztásban kottázza, írja 

le a különböző variációiban, 

 – legyen képes abszolút és relatív módon szolmizálni és kottázni 1b előjegyzés-

sel, 

 – ismerje fel a dúr és moll hangsorokat, 

 – tudjon adott dallamot kvintváltással folytatni. 

 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

Célok és feladatok 



 

 

 – Tisztán intonáló, kifejező éneklés fejlesztése. 

 – Az egyes korszakok történelmi hátterének megismerése. 

 – Kapcsolatot felismerni a társművészetekkel. 

 – A kor kiemelkedő zeneszerzőinek megismerése (élete, művei). 

 – A behatárolt időt meghatározó stílusok, műfajok, formák és szerkezeti felépíté-

sek megismertetése. 

 – A kiválasztott zeneművek meghallgatása, értelmezése verbálisan vagy a rajzo-

lás technikájának kifejező eszközeivel. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

– a középkor egyházi és világi zenéje (gre-

gorián ének, trubadúr zene), 

– a reneszánsz zenéje: 

– motetta, madrigál, 

– polifónia, homofónia, 

– Palestrina, Lassus, 

– a barokk muzsika: 

– menüett, 

– prelúdium, fúga, szvit, versenymű, 

– opera, oratórium, kantáta, 

– Purcell, Vivaldi, Bach, Händel, 

– a barokk zenekar hangszerei, 

– az orgona. 

– rálátás a történelem és a művészetek 

összefonódására, 

– erőlködés nélküli finom éneklési 

technika fejlesztése, 

– a műfajok hangzásának és szerkezeté-

nek összehasonlító képessége, 

– zenei karakterek megkülönböztetése, 

– hallásfejlesztés, 

– zenei írás-olvasás képességének foko-

zása. 

 

Követelmény 

A tanuló: 

 – tudjon a három korszakból egy-egy éneket szépen, finoman, halkan megszólal-

tatni, 

 – ismerje a tanult korok jellemzőit (összevetve más művészeti területekkel) mű-

fajait, hangszereit és zeneszerzőit, 

 – nevezze meg az emberi hang hangszíneit, 

 – ismerje fel a hangszereket a hallott hangszín és a megszólaltatás technikája, 

módja alapján, 

 – tudatosítsa magában: minden zenének van célja és mondanivalója, 

 – a meghallgatott zeneművek főtémáját tudja szolmizálni vagy dúdolni, 

 – jusson el a felismerés szintjére: “Ki nyer ma?” játék során a zeneszerző, a mű-

faj és a zenei apparátus megnevezésével. 

Dalok 

kizárólag a memoriter dalok felsorolása: 

 1. Salve Regina – gregorián 

 2. Palestrina: Száll, zeng a dal 

 3. Bach: Már nyugosznak a völgyek 

Zeneművek (teljes vagy részletes) 

 1. Lassus: Visszhang 

 2. Purcell: Trombita – fanfár 

 3. Vivaldi: F-moll hegedűverseny: A tél 

 4. Bach: G-dúr menüett 

 5. Bach: Már nyugosznak a völgyek 

 6. Bach: H-moll szvit 



 

 

 7. Händel: Győzelmi kórus  

 8. Händel: Tűzijáték 

6. évfolyam 

Időkeret: 37 óra/heti 1 óra 

Fejezetek Új ismereteket 

feldolgozó órák 

száma 

Gyakorlás, 

készségfejl. óraszám 

Összefoglalás, 

rendszerezés 

óraszáma 

I. A magyar népzene 10 3 1 

II. Magyar történeti énekek 7 2 1 

III. Elméleti ismeretek folyamatos 

IV. Zenetörténeti ismeretek 9 1 1 

IV. Év végi összefoglalás   2 

Az összes óra 37/ebből: 26 6 5 

 

Az egyes fejezetekre vonatkozó javaslatok 

 

I. A magyar népzene 

Célok és feladatok 

 – Nyugodt, kellemes légkör megteremtésével a felszabadult, biztos és pontos 

éneklés megvalósítása. 

 – A magyar zenekultúra megismerése és őrzése. 

 – Tudatos zenei anyanyelvünk elsajátítása mellett látni kell, hogy az egyetemes 

kultúra milyen hatást gyakorol magyarságunkra. Ezért behatóan kell foglalkozni (a kronológi-

át mindig szem előtt tartva) más népek műveltségével, művészetének kiemelkedő egyénisége-

ivel. 

 – A magyar népszokások ismereteinek bővítése (élményszerű megjelenítés: be-

széd – ének – mozgás koordinációja). 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

I. A Magyar népzene 

– magyar népdalok és népszokások dalla-

mai, 

– jellemző stílusjegyek, 

– Olsvai Imre és “Somogyország”; Békefi 

Antal és Vas megye, 

– feldolgozások, 

– más népek dalai. 

– ízesen kifejező éneklés, 

– népi nyelvünk szókincsének, ismere-

tének bővítése, 

– halláskészség fejlesztése (dallamvonal, 

szerkezet), 

– földrajzi elhelyezkedések behatárolá-

sa, 

– a gyermek, a női és a férfi hangszínek 

felismerése. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 – tudjon 9 magyar népdalt emlékezetből – csoportosan, karakteresen énekelni, a 

dallam és a szöveg egységének megteremtésével, 

 – ismerje meg Békefi Antal és Olsvai Imre gyűjtőmunkáját, 

 – tudjon idézni a tanult szokásokból és hagyományokból, 



 

 

 – ismerje lakóterületének népzenei együtteseit (asszonykórus, Páva-kör, hangsze-

res együttesek, tánccsoportok). 

Dalok 

 1. Ősszel érik babám 

 2. Luca Panna 

 3. Édesanyám, de sokszor kért a jóra 

 4. Zöld buborkát megcsípte a hideg dér 

 5. Mit hoztunk kendteknek 

 6. Ez a kislány belenéz a tükörbe 

 7. Örvendetes napunk támadt 

 8. A Vidrócki híres nyája 

 9. Madárka, madárka 

Zeneművek 

 1. Eredeti felvételek 

 2. Kodály Zoltán: Mátrai képek 

 

II. Magyar történeti énekek 

Célok és feladatok 

 – Tiszta intonálás és a hangulati tartalomnak megfelelő előadásmód megvalósítá-

sa. 

 – Tudatosítani a történelmi események meghatározó szerepét az adott kor zenéjé-

re. 

 – Tantárgyi koncentráció érvényesítése: társadalmi és művészeti azonosságok. 

 – A múlt értékeinek őrzése és ápolása. 

 – Korabeli kifejezések megismerése, gyarapítása. 

 – Jellemző hangszerek alakja, megszólaltatásának módja és hangszíne. 

 – Végezzenek gyűjtőmunkát (korabeli dalok, versek, táncok, képek a hangsze-

rekről, ruhaviseletről). 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

II. Magyar történeti énekek 

– a XVI. sz. zenéje: 

– Tinódi Lantos Sebestyén, 

– a lant, 

– korabeli dallamok, 

– a kuruc kor zenéje: 

– történelmi háttér, 

– melodiáriumok, gyűjtemények, 

– korabeli dalok és táncok, 

– a tárogató. 

– az éneklés fejlesztése, 

– rálátás a kor összefüggéseire, 

– hallásfejlesztés a hangszerek hang-

színének felismerésével, meghatározásával, 

– ritmuskészség fejlesztése a jellemző 

ritmikai elemek kiemelésével, a dalokhoz 

kötött egyszerű tánclépések bővítésével, 

– rendszerező, összegző képesség foko-

zása. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 – tudjon különböző korokból 7 magyar történeti éneket hangulatosan, érthető 

szövegmondással elénekelni, 

 – határozza meg a dalokban előforduló korabeli szavak, kifejezések jelentését, 

 – ismerje fel a tanult hangszereket hangzás és alak alapján, 

 – tudjon összefüggően beszélni, Tinódi Lantos Sebestyén életéről és műveiről, 

 – értelmezze a históriás énekek, kuruc dalok és ‘48-as dallamok üzenetét. 

Dalok 



 

 

 1. Ah, hol vagy magyarok... 

 2. Ti magyarok, már Istent imádjátok 

 3. Egri históriának summája 

 4. Csínom Palkó 

 5. Vörösbársony süvegem 

 6. A jó lovas katonának 

 7. Él a magyar, áll Buda még 

Zeneművek 

 1. Kodály: Ének Szent István királyhoz 

 2. Lázár Attila: Ti magyarok 

 3. Szőnyi Erzsébet: Egri históriának summája 

 4. L. Kecskés András: Csínom Palkó 

 

III. Elméleti ismeretek 

Célok és feladatok 

 – Új elméleti ismeretek rögzítése, gyakorlása, alkalmazása. 

 – Ritmikai elemek bővítése. 

 – Módosító jelek ismerete, módosított hangok szolmizálása és lejegyzése. 

 – Az egy kereszt (1#) előjegyzés alkalmazása. 

 – A szekund és a terc hangközök felismerése, szolmizálása és kottázása (k2 – 

N2, k3 – N3). 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

II. Elméleti ismeretek 

– Ritmikai elemek: 

– a triola 

– felütés – AUFTAKT, csonka ütem, 

– Módosítások: 

– jelek: kereszt (#) felemel, 

 bé (b) leszállít, 

 feloldó ( ) 

– hangok: megnevezése, 

 kottázási módja, 

– Dúr és moll hangsorok lejegyzése 1 # 

előjegyzéssel. 

– Hangközök felismerése és megnevezése: 

 (k2, N2, k3, N3) 

 

 Szekund terc 

– egyenletes lüktetés (3/8, 6/8), 

– tájékozódás a metrikus megosztásban, 

– halláskészség fejlesztése: 

– módosítások felismerése 

– a hangok egymáshoz való viszonya a 

magasságot illetően, 

– zenei írás-olvasás készségének fej-

lesztése. 

– a figyelem tartósságának növelése. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 – ismerje fel hallás után és kottaképről a triolát, 

 – legyen képes a 3/8-os és 6/8-os lüktetés megtartására, 

 – tudja alkalmazni a módosító jeleket, 

 – nevezze meg a kereszttel, majd b-vel módosított ABC-s hangokat, 

 – tudjon kottázni egy kereszt (#) előjegyzéssel 

 – ismerje fel és nevezze meg a szekund és a terc hangközöket. 

 

IV. Zenetörténeti ismeretek 



 

 

Célok és feladatok 

 – Tiszta, átélt éneklés megvalósítása. 

 – A XVIII. század zenei műveltségének megismerése (formák, műfajok, zene-

művek, zeneszerzők). 

 – A zenehallgatás szokásának kialakítása, fejlesztése. 

 – Kapcsolatot tartani más műveltségi területekkel. 

 – Dinamikai jelek folyamatos megismerése és alkalmazása. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

IV. Zenetörténeti ismeretek 

– A XVIII. sz. zenéje: 

 A Bécsi klasszicizmus. 

– A kor: megnevezése, 

 jelentősége, 

 formái (triós, szonáta), 

 műfajai (szonáta, vonósnégyes, szimfó-

nia, klasszikus opera), 

 zeneszerzői (Haydn, Mozart, Beethoven) 

és alkotásai. 

Dinamikai jelek, meghatározások: crescendo, 

decrescendo, pianissimo (pp), piano (p), mezzo-

forte (mf) forte (f), fortissimo (ff). 

Zenei együttesek: 

– vonósnégyes, 

– szimfonikus zenekar. 

– éneklési készség fejlesztése, 

– hallás- és ritmusgyakorlatok, 

– koncentráció képességének fokozása, 

– formaalkotás fejlesztése, 

– megfigyelő képesség erősítése, 

– zenei véleményalkotás, 

– zenei karakterek elkülönítésének ké-

pessége. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 – tudjon 7 klasszikus dalt szépen, a megfelelő tempóban is dinamikával énekelni,  

 – ismerje a bécsi klasszicizmus korának jelentőségét, 

 – tudja megnevezni a műfajokat és a kor zeneszerzőit, 

 – ismerje fel a meghallgatott zeneműveket. 

Dalok 

 1. Haydn: Szerenád 

 2. Haydn: Szüreti kórus 

 3. Mozart: Vágyódás a tavasz után 

 4. Mozart: Az erdőt járva sípolok 

 5. Mozart: Bűvös csengettyű 

 6. Beethoven: A mormotás fiú dala 

 7. Beethoven: Lángolj fel a lelkünkben 

Zeneművek 

 1. Haydn: D-moll vonósnégyes 

 2. Haydn: G-dúr szimfónia 

 3. Mozart: Egy kis éji zene 

 4. Mozart: Varázsfuvola 

 5. Beethoven: Zongoraszonáta Op.13. 

 6. Beethoven: D-dúr hegedűverseny 

 7. Beethoven: IX. szimfónia 



 

 

7. évfolyam 

Időkeret: 37 óra/heti 1 óra 

Fejezetek Új ismereteket 

feldolgozó órák 

száma 

Gyakorlás, 

készségfejl. óraszám 

Összefoglalás, 

rendszerezés 

óraszáma 

I. A magyar népzene 10 4 2 

II Elméleti ismeretek folyamatos 

III. A romantika kora 16 2 2 

IV. Év végi összefoglalás   1 

Az összes óra 37/ebből: 26 6 5 

 

Az egyes fejezetekre vonatkozó javaslatok 

 

I. A magyar népzene 

Célok és feladatok 

 – A dalok igényes megszólaltatása. 

 – Új és régi stílusú népdalok bővítése. 

 – A dalanyag és a népművészet összefüggésének keresése és tudatosítása. 

 – A népzenei szakszókincs alkalmazása. 

 – Népzenén alapuló feldolgozások megismerése. 

 – Ünnepkörök szokásainak, hagyományainak újabb dalai és játékai. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

I. A Magyar népzene 

– a népdalgyűjtés, 

– új és régi stílusú népdalok: dallami elem-

zése, szerkezeti felépítése, előadásmódjai. 

– a ballada, 

– feldolgozások. 

– éneklési készség, 

– hallás- és ritmusérzékenység, 

– improvizációs készség, 

– a beleélés képességének fokozása, 

– önállóan végzett ismeretszerzés ké-

pességének fejlesztése. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 – tudjon 10 magyar népdalt énekelni, az érzelmi tartalmak, hangulatok és 

karakterek megjelenítésével, 

 – legyen képes megkülönböztetni az új és a régi stílusú népdalokat, 

 – ismerje fel a feldolgozásokat zenehallgatás útján (zeneszerzője, műfaja, címe, a 

feldolgozott népdalok felsorolása). 

Dalok 

 1. Szent István királyhoz 

  “Magyar hazánk reménye” 

 2. Most szép lenni katonának 

 3. Által mennék én a Tiszán 

 4. Sárgul már a fügefa levele 

 5. Tisza partján mandulafa 

 6. Magos a rutafa 

 7. Gyere velem Molnár Anna 

 8. Erdők, völgyek 

 9. Sej, besoroztak 



 

 

 10. A csornai Hajas Gyula út 

Zeneművek 

 1. Szőnyi: Az ürögi faluvégen 

 2. Bárdos: Tiszai dallamok 

 3. Bárdos: Magos a rutafa 

 4. Kodály: Molnár Anna 

 5. Kodály: Háry János 

 6. Bartók: Magyar képek 

 

II. Elméleti ismeretek 

Célok és feladatok 

 – Előadási jelek és zenei szakkifejezések bővítése és alkalmazása. 

 – Új hangközök megismerése (szext és szeptim). 

 – A zenei írás és olvasás általánossá tétele. 

 – A két kereszt (2#) és két bé (2b) előjegyzés használatának tudatosítása dúr és 

moll hangnemekben. 

 – A gyermeki lélek önfeledt megnyilvánulása érdekében, kreativitást fejlesztő 

játékos lehetőségek biztosítása. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

II. Elméleti ismeretek 

– Hangközök: 

– szext – k6, N6, 

– szeptim – k7, N7, 

– Előjegyzések 

– 2 kereszt, 

– 2 bé, 

– Előadási jelek, zenei szakkifejezések. 

– szolmizációs készség, 

– halláskészség, 

– kottázási készség fejlesztése, 

– ritmuskészség. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 – ismerje fel a szext és szeptim hangközöket, tudja megnevezni és a 

vonalrendszerben elhelyezni 2# és 2 b előjegyzéssel, 

 – tudja a megfelelő helyen használni és alkalmazni az új zenei szakszavakat, 

kifejezéseket. 

 

III. A romantika kora 

Célok és feladatok 

 Határozott, tisztán intonáló, hangulatos éneklés megvalósítása. 

 A zeneirodalom közkinccsé tétele. 

 A nemzeti és egyetemes zenekultúra megismertetése, összefüggéseinek megláttatása. 

 Az értékes zeneművek művészi előadásaival élményt nyújtani. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

III. A romantika kora 

– a kor: – elnevezése, 

– történelmi háttere, 

– jellemző jegyei, 

– műfajai: népies műdal, verbunkos, rap-

szódia, programzene, a romantikus dal, nemzeti 

opera, 

– helyes légzés, testtartás, 

– éneklés készsége, 

– hallás- és ritmuskészség, 

– zenei emlékezet fejlesztése, 

– a belső hallás képessége, 

– többszólamú éneklés képessége, 

– azonosítási képesség fejlesztése, 



 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

– zeneszerzők: Erkel, Liszt, Schubert, 

Schumann, Mendelssohn, Brahms, Chopin, 

Dvořak, Smetana, Csajkovszkij, Muszorgszkij, 

Verdi, Wagner, 

– a romantikus nagy zenekar. 

– szimmetria és asszimmetria megfigye-

lésének képessége, 

– hangszercsoportok felismerése, 

– a műelemző képesség fejlesztése. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 tudjon 11 romantikus dalt, kellemes hangvétellel, kifejező előadásmóddal énekelni,  

 tudja megnevezni a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, kiknek életútját, 

kedvelt műfajait és jellemző műveit ismerteti, 

 tudja levezetni a népdal, népies dal, népies műdal és a műdal jelentésének tartalmát, 

 ismerje fel zenehallgatás során az egyes zeneműveket (szerző, cím, műfaj, zenei 

apparátus). 

Dalok 

 1. Kun verbunk 

 2. Fónagy: Nemzetőr-dal 

 3. Szerdahelyi: Magasan repül a daru 

 4. Erkel: Óh, szép Melinda 

 5. Erkel: Meghalt a cselszövő 

 6. Liszt: Hajnalozó 

 7. Verdi: Rabszolgák kórusa 

 8. Schubert: A pisztráng 

 9. Aranyosom / lengyel nd. 

 10. Schumann: A tavasz köszöntése 

 11. Csajkovszkij: Altató (Szép csillagos...) 

Zeneművek 

 1. Erkel: Hunyadi László 

 2. Erkel: Bánk bán 

 3. Liszt: XV. magyar rapszódia 

 4. Verdi: Nabucco 

 5. Verdi: Aida 

 6. Schubert: A-dúr zongoraötös 

 7. Schumann: A vidám földműves 

 8. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 

 9. Smetana: Moldva 

 10. Dvořak: e-moll (Új világ) szimfónia 

8. évfolyam 

Időkeret: 37 óra / heti 1 óra 

Fejezetek Új ismereteket 

feldolgozó órák 

száma 

Gyakorlás, 

készségfejl. óraszám 

Összefoglalás, 

rendszerezés 

óraszáma 

I. Magyar és más népek 13 3 1 



 

 

népzenéje 

II Elméleti ismeretek folyamatos 

III. A XX. század zenéje 13 3 1 

IV. Év végi összefoglalás   3 

Az összes óra 54/ebből: 26 6 5 

 

Az egyes fejezetekre vonatkozó javaslatok 

 

I. Magyar és más népek népzenéje 

Célok és feladatok 

 – Az önálló, illetve csoportban való stílusos és biztonságos éneklés 

megvalósítása, 

 – Bartók Béla életútjának és műveinek megismerése, művészetének méltatása, 

 – Barsi Ernő – népzenei kultúránk kiváló egyénisége – Rákóczi emlékműsorának 

megtanulása és bemutatása, 

 – Rámutatni más népek népzenéjének értékeire, és a világra gyakorolt hatására. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

I. Magyar és más népek zenéje 

– a magyar népzenei dialektusok, 

– új és régi stílusú népdalok, 

– éneklése, 

– elemzése, 

– dramatikus megjelenítése, 

– tánclépésekkel, motívumokkal, ostinato 

ritmussal történő kísérése, 

– Bartók Béla élete, művei, 

– Barsi Ernő népzenei munkája, 

– Más népek népzenéjének dalai és jellem-

zői. 

– éneklési készség, 

– halláskészség fejlesztése, 

– a komplexitás képessége: 

– ritmus – szöveg – dallam és mozgás 

összhangjának koordinálása, 

– memorizálási képesség erősítése, 

– oldott hangulatú szereplési képesség 

fokozása közönség előtt, 

– önálló ismeretszerzés képessége, jár-

tasságok bővítése, 

– a gyakorlati alkalmazás. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 tudjon 10 újonnan tanult dalt énekelni, egyéni előadásban, 

 ismerje és tudja földrajzilag meghatározni, térben elhelyezni a magyar népzene 

dialektusterületeit, 

 legyen képes alkalmazni az eddig megszerzett népzenei tudását, 

 ismerje és mutassa be röviden Bartók Béla életét és művészetét, 

 tudjon idézni a Rákóczi-emlékműsor anyagából, 

 ismerje fel a jellegzetes motívumokról a meghallgatott zeneműveket: szerző, cím, 

műfaj, zenei apparátus megnevezésével, 

 ismerje meg, fogadja el más népek dallamkincsét. 

Dalok 

 1. Ne hagyj el angyalom (magyar nd.) 

 2. Este van már, csillag van az égen (magyar nd.) 

 3. Szomorú fűzfának (magyar nd.) 

 4. Ütik a rézdobot (magyar nd.) 

 5. Szóljon a duda már (szlovák nd.) 

 6. Édes, kedves kolomejkám (ukrán nd.) 

 7. Fülemüle (tatár nd.) 



 

 

 8. Vékony cérna, kömény mag (Nyitra) 

 9. Elszunnyadt a molnár legény (bolgár nd.) 

 10. Süttem a nyáron halat (török nd.) 

Zeneművek 

1. Karai: Erdélyi népdalok 

2. Bartók: 

a. Ne hagyj el 

b. Cipósütés 

c. Négy szlovák népdal 

d. Divertimento 

e. Cantata profana 

f. Kékszakállú herceg vára 

3. Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger 

 

II. Elméleti ismeretek 

Cél és feladat: 

 – Alkalmazni a 8. osztályig megszerzett elméleti ismereteket. 

 – A játék és a gyakorlat komoly, harmonikus egységet alkosson. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

II. Elméleti ismeretek: 

– ritmus: 

– nevek, 

– értékek, 

– képletek, 

– szolmizálás: 

– relatív és, 

– abszolút névvel, 

– hangközök, 

– hangsorok, 

– zenei írás. 

– ritmuskészség, 

– szolmizációs képesség, 

– halláskészség, -képesség, 

– zenei írás-olvasás készségének fej-

lesztése. 

 

Követelmények 

A tanuló: 

 ismerje fel és nevezze meg a hallott vagy, látott ritmust: szóban – ritmusnév, írásban – 

ritmusjel, hangoztatva – taps, 

 tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei vonalrendszerben, 

 tudjon szolmizálni relatív és abszolút módon, 

 legyen képes kottázni 2# és 2b előjegyzésig, 

 ismerje fel, nevezze meg és tudja szolmizálni a tanult hangközöket: T1, k2 – N2, k3 – 

N3, T4, T5, k6 – N6, k7 – N7, T8), 

 ismerje fel, nevezze meg és tudja lekottázni a tanult hangsorok hangkészletét: 

pentaton, dúr, moll. 

 

III. A XX. század zenéje 

Célok és feladatok 

 Tudatosítani kell, hogy a zenének mindig van jövője az európai civilizációban. 

 Utat kell nyitni a világ különböző pontjain élő és alkotó művészek és műveik felé.  

 Tiszteljék és becsüljék a XX. század magyar zeneműészeinek (szerzők, előadók) 

munkáját. 



 

 

 Törekedni kell arra, hogy az ismereteket ne egymástól elhatárolva, hanem az 

összefüggések meglátásával, felismerésével egymást kiegészítve, egységes egészet 

alkotva alkalmazzák (tantárgyi koncentráció). 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

III. A XX. század zenéje 

– dalok, énekes szemelvények, 

– irányzatok: 

 impresszionizmus, 

 neoklasszicizmus, 

 folklorizmus, 

 elektronikus zene, 

 dzsessz, 

 könnyűzene, 

– zeneszerzők 

– Bartók, Kodály, Weiner, Kurtág, Petro-

vics, Szokolay, Durkó, Kocsár, Orbán, Balassa, 

Pongrácz, 

– Debussy, Ravel, Stravinszky, Honegger, 

Prokofjev, Hacsaturján, Britten, Penderecki, 

– Gershwin, Beatles, Presley, Webber, 

Szörényi 

– éneklési, hallás- és ritmuskészség, 

– zenei írás-olvasás, 

– a felismerés képessége, 

– memóriafejlesztés, 

– alkalmazás képességének fokozása, 

– dinamikai érzék fejlesztése, 

– a komplexitás képessége, 

– a műelemzés képességének fejleszté-

se. 

 

Követelmény 

A tanuló: 

 tudjon 5 dalt emlékezetből zeneileg igényesen, kifejezően megszólaltatni, 

 legyen képes a több szólamban való éneklésre, 

 tudjon beszélni a XX. századi zene irányzatairól, zeneszerzőiről, 

 ismerje fel és nevezze meg a meghallgatott zeneműveket (szerző, cím, műfaj, zenei 

apparátus). 

Dalok 

 1. Szőnyi: Bricskán járok 

 2. Szokolay: Madrigál a szerelemről 

 3. Szörényi: Felkelt a mi napunk 

 4. Britten: Oly kicsi Ő 

 5. Gershwin: A szegény ember gazdagságáról 

Zeneművek 

 1. Debussy: Gyermekkuckó 

 2. Stravinsky: Petruska 

 3. Prokofjev: Klasszikus szimfónia 3. tétele 

 4. Britten: Változatok és fúga egy Purcell-témára 

 5. Gershwin: Klára bölcsődala és Porgy dala – a Porgy és Bess c. operából 

 6. Szörényi–Bródy: István, a király (részletek) 

 

IV. Év végi összefoglalás 

Célok és feladatok 

 – Oldott, kellemes hangulatú órák fejlesszék a kommunikációs és emocionális 

képességeket. 

 – A felszabadult éneklés vezessen a zene értékeihez és örömeihez. 



 

 

 – Az egyes zenetörténeti korok átlátásával, az ismeretek komplexitásával, az 

értékes tudás biztosítása, amely sikerélményt nyújt, önbizalmat ad. 

 – Alakuljon ki igény, váljék szokássá a zene hallgatása. 

 – Kellően kell motiválni az önművelésre, újabb ismeretek megszerzésére, 

lehetőségeire. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

IV. Év végi összefoglalás (5–8. évfolyam) 

– A magyar népzene, 

– Más népek dalkincse, 

– Zenetörténeti korok, 

– a kora középkortól a XX. századig. 

– éneklés-, hallás- és ritmuskészség 

fejlesztése, 

– zenei írás-olvasás, 

– rendszerező, összegző képesség, 

– a figyelem tartósságának növelése, 

– együttműködési képesség, 

– a felismerés és alkalmazás képessége. 

 

A IV. egységet záró és a 8. évfolyamot befejező kimeneti követelmények 

A tanuló: 

 – tudja énekelni a magyar és más népek népdalait, műdalait tisztán intonálva, 

átélt, kifejező előadásmódban egyénileg és csoportosan egyaránt, 

 – tudjon dallamot idézni egy-egy kórusműből, 

 – ismerje a hangszereket hangszínük, megszólaltatási módjukról és alakjukról, 

 – különböztesse meg a zenekarokat, 

 – tudja az egyes korok történelmi hátterét, 

 – ismerje a korok jellemzőit, műfajait és képviselőit, 

 – legyen képes kapcsolatot találni a zene és a társművészetek között, 

 – éljen az igényes önművelés folyamatosságának lehetőségeivel: járjon 

hangversenyekre. 

9–11. évfolyam 

A XXI. század iskolája a középfokú oktatási és nevelési intézményekben „művészetek” 

tárgy részeként nevezi meg az ének-zene tantárgyat. Kívánatos dolog, hogy a 

gimnáziumokban és a közép-iskolákban az ének-zene oktatása – az énekkar kiépítése miatt is 

– a 9. évfolyamtól a 11. évfolyamig folytatódjék; míg a rajz órákat – praktikusan a felsőfokú 

műszaki beiskolázást is figyelembe véve – a 9. 10. és a 11. évfolyamban tanítsák. 

Az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarország ének-zenei nevelésében a Kodályi gondolat 

megvalósulása a cél! Továbbra is a mindenki számára megadatott hangszer – az énekhang – 

művelése és kiművelése, az éneklésről leszokott nemzet újra élesztése az elsődleges iskolai 

feladat. Újra megtalálandó zenei anyanyelvünk – népzenénk és néptáncunk – megismertetése 

és megszerettetése; a közösségi emberformálás a cél. Mindenféleképpen kapjon hangsúlyt az 

oktató-nevelő munkában a nemzethez való tartozás gondolata, de a nemzeti tradíció 

megőrzésének a gondolata is. 

Az ének-zene órák – az énekkar, és az iskolai hangversenyek (esetleg opera látogatása) – 

együttes nevelési feladata a zene – irodalom – képzőművészet rendszerben látására nevelve, 

zenét és embert egyaránt tisztelve annyi ismeretet kínál, amennyi az élmény megszületéséhez 

szükséges, annyi élményt, amennyi a megszerettetéséhez kell és annyi új utat, amennyit 

tanítványaink lelkében hordozva lehetséges. 

Aki a zenére, vagy a zenével reagálni megtanul, őt minden emberi és minden művészi 

szépség képes lesz megérinteni a további életében. „…néha egyetlen élmény egy egész életre 

megnyitja a fiatal lelket a zenének”, ez a kodályi tanítás lényege. 

 



 

 

Tartalom 

 

9., 10. és a 11. évfolyamok kiemelt feladatai 

 – Az európai műzene kialakulása a napjaink zenéjéig. 

 – Zenetörténeti korszakok, stílusismeret, műfajok, zenei szerkesztésmódok, 

formák. 

 – Műalkotás elemzés. Önálló vélemény nyilvánítása: reális értékítélet formálása 

a meglévő tudásszint alapján. 

 – Az egyes évfolyamok történeti anyagának rendszerezésére – tanári segítséggel. 

 – Önállóan felkészülni a témazáró vizsgára: a korszak stílusjegyeinek, 

legjellemzőbb zeneműveinek felismerésére. 

Módszerek 

 – Nem várható el minden gyerektől ugyanolyan érdeklődés, tudás és 

készségszint. Felelés, témazárók vagy vizsgák előtt (aminek rendszerint megkapják a dátumát) 

kérhető egyéni vagy osztály korrepetíció. 

 – Pl. énekes anyag gyakorlása – a gyengébbek kazettára is rögzíthetik, de nekik 

is egyénileg, saját képességeikhez mérten kell számot adni felkészültségükből. 

 – Tartalmat a tanár nem közöl, mert az elolvasható előre (előzetes házi feladat) 

vagy órán a kezébe kapja a szövegkönyvet. Saját példányt fénymásolhat, ha akar. 

 – Az érdeklődő szakkörön, korrepetíción hallgathatja, ha akarja újra (vagy 

egészben) a zenei részleteket. Átmásolhatja, elkérheti, hazaviheti. 

Kapcsolatok 

 – Irodalom – a magyar barokk irodalma 

 – Történelem – a polgárosodás Magyarországon 

 – Dráma és tánc – táncok 

 – Informatika – könyvtárhasználat 

Feltételek 

 1. Opera kézikönyvek, Oratóriumok könyve, Balettek könyve, 

Hangversenykalauz(ok) 

 2. Grove monográfiák: 

  – W. Dean–A. Hicks: Handel (Zeneműkiadó, Bp. l987.) 

  – Talbot–Grout–Sheveloff: Olasz barokk mesterek (Editio Musica, Bp. 1990.) 

  – Wolff–Emery–Helm–Jones–Warburton–Derr: A Bach család (Zeneműkiadó, Bp. 

l989.) 

  – Kerman–Tyson: Beethoven (Zeneműkiadó, Bp. 1986.) 

 3. Európa zenéje – sorozat 

  – Orselli–Rescigno–Garavaglia–Tedeschi–Lise–Celetti: Az opera születése (Zeneműkia-

dó, Bp. 1986.) 

  – Lise–Rescigno: A 18. sz.-i opera Scarlattitól Mozartig (Zeneműkiadó, Bp. l986.) 

 4. Musicalia Danubiana (MD) 

  – MTA Zenetudományi Intézet sorozata 

 – Hungarian Dances 1784–1810 (szerk. Papp Géza) (Budapest, 1986.) M. D. 7. 

 – P. Esterházy: Harmonia caelestis (1711) (Szerk. Sass Ágnes, Déry Balázs) (Buda-

pest, 1989.) M. D. 10. 

 – M. D. 5. Tabulatura Vietoris Saeculi XVII. 

 – M. D. 9. Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis (1635) 

 5. Charles Rosen: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven (Zeneműkiadó, 

Bp. 1977.) 

 6. M. Parouty: Mozart, az Isten kegyeltje (Park Kiadó, 1991.) 



 

 

 7. Hangszerekről szóló kiadványok, ld. előző évfolyamok ajánlott irodalma 

 8. Gábri György: Régi hangszerek (Corvina Kiadó, 1969.) 

 9. Nagy zeneszerzők. Képes útmutató a világ leghíresebb zeneszerzőinek életéhez 

és műveihez. Az Előszót Anthony Hopkins írta. (Etűd Kvk., 1996.) 

 

9. évfolyam 

Időkeret: 37 óra/tanév (1 óra/hét) 

 

Részei 

Zeneművek, énekes anyag, szemelvények 

Zeneelmélet, készségek és képességek fejlesztése 

Zenetörténet, zeneirodalom 

Népzene 

 

Cél 

 – A tanuló tudjon ünnepekhez illően zsoltárt, himnuszt, népéneket énekelni. 

 – Legyen tájékozott a középkor, a renaisance és a barokk szerkesztésformái 

terén. 

 – Képes legyen zenei ismereteit, a zenei írást-olvasást kis segítséggel alkalmazás 

szintjén használni. 

 – Ismerje és képes legyen felismerni kottakép alapján a tanult hangnemeket (3#, 

3b), zenei formákat, hangközöket, műfajokat. 

 

Követelmény 

 – A tanuló tudjon további 15-20 népdalt, történelmi dalt, előadni emlékezetből, 

ill. képes legyen más népek dalainak és ismertebb zeneművek témáinak eléneklésére kívülről, 

egyénileg (barokk). 

 – Zenei szerkesztésmódok: egyszerű többszólamúság (orgánumok), homofónia 

és polifónia fogalmának ismerete, megkülönböztetése kottakép és hangzás alapján 

(Középkori, reneszánsz és barokk zenei szemelvényeken.). 

 – legyen képes csoportosan két- és háromszólamú egyszerűbb madrigálok, 

kórusművek éneklésére. 

 – Ismerje fel stílusjegyei alapján, hallás után a középkor; a renaissance vokális 

műfajait; továbbá a barokk hangszeres és vokális műfajait. 

 – Legyen ismerete a magyar barokk, ill. főnemesi rezidenciák zenei életéről, 

ismerje a legjelentősebb gyűjteményeket. 

 – Ismerje a tartalomban felsorolt fogalmakat és képes legyen definiálni azokat. 

 – Tudjon önállóan zenei szemelvények ritmusát pontosan reprodukálni kottakép 

alapján a tanult ritmuselemekkel és képletekkel több szólamban is. Tudjon rögtönözni 

ritmusosztinatót ismert olvasógyakorlathoz. 

 – Ismerje fel a népzene és műzene összefonódását és tudja hallás után 

megnevezni népzenénk rétegeit, stílusait, műfajait. 

 

Előzmény 

 – Ősi társadalmak 



 

 

 – Ókori keleti civilizációk 

 – Az ókori görögök 

 – Az ókori Róma és a kereszténység 

 – A korai középkor (V–X. sz.) 

Tartalom 

Segítő módszerek 

 – Kötelező és ajánlott irodalom a „Középkor és reneszánsz zenéje” témához 

(házi dolgozat). A házi dolgozat diagnosztizáló felmérés a tanárnak: szükség van-e még 

magyarázatra vagy továbbhaladhatnak. A diákot önálló vélemény formálására és 

rendszerezésre szoktatja – egyelőre segítséggel (könyvek). 

 – Historikus táncház. 

Megjegyzés: 

 – Ez alapján a középkor és a reneszánsz zenéjének témaköréből házi dolgozatot 

lehet kérni, mely egyfajta rendszerezés a diáknak, diagnosztizáló felmérés a tanárnak. Ezt 

követheti rendszerező óra és témazáró dolgozat. 

 – Kora újkor (XVI–XVIII. sz.). 

 – Magyarország a kora újkorban. 

 

Zeneművek, énekes anyag, szemelvények 

 

Részei 

Éneklés 

Zenehallgatási anyag 

 

Éneklés 

Tartalom 

 – Régi stílusú magyar népdalok, virágénekek, egyházi népénekek, korálok. Más 

népek népdalai – műzene. 

 – Kánonok, egyszerűbb madrigálok, két- és három-szólamú művek, kantáta-

részletek – kamaraéneklés, többszólamúság, kísérlet vegyes kari hangzásra. 

 – Passacaglia-basszusok, fúga-témák, rondó-témák, barokk táncok. 

 – Egyszerű barokk Da Capo áriák, dallamok. 

 – Egységes, elfogadható vegyes kari hangzás érdekében kiemelt feladat: a 

férfikari szólamok hangterjedelmének formálása, a változás figyelemmel kísérése, gondos 

szólambeosztás (Basszuskulcs ismerete). 

Zenehallgatási anyag 

Tartalom 

 A) Középkor 

  – x Egyszólamú zene, gregorián énekek, trubadúr dallamok. 

  – A többszólamúság kezdetei. 

 B) Reneszánsz zene 

  – x Mise, Cantus firmus (L’homme arme fr. Chanson a XV. századból) 

  – Polifónia, homofónia Palestrina, Lassus, Praetorius és Josquin des Pres művészetében. 

  – A motetta, a madrigál és a kánon. 

  – x A XI–XVI. század magyar műzenéje (Tinódi, Balassi, Bakfark Bálint énekes és 

hangszeres zenéi). 

 C) Barokk zene 

  – Hangszeres és vokális műfajok szemelvényei 

  – Szerkesztésformák, barokk zenekar, teraszos dinamika bemutatása 



 

 

  – Javasolt művek: 

  – x J. S. Bach: orgona preludiumok és fugák, x Brandenburgi versenyek, Das 

Wohltemperiertes Klavier, zenekari szvitek, Parasztkantáta (Nr. 212.) – teljes 

  – x G. F. Händel: x A Messiás, x Júdás, Makkabeus, x Tűzijáték-szvit, x Vízizene, 

Rinaldo, Xerxes – részlet, áriák 

  – x H. Purcell: Dido és Aeneas 

  – x A.Vivaldi: A négy évszak – teljes 

  – x Esterházy: Harmonia Caelestis 

  – Monteverdi: Orfeo, Tankréd és Klorinda párviadala 

  – Barokk zenei idézetek későbbi korok műveiben: Kodály, Britten, Sztravinszkij 

  – XVII–XVIII. sz.-i magyar műzene: Kájoni kódex, Stark-féle virginál könyv, Lőcsei 

kézirat, Vietórisz-kódex gazdag anyagából. 

  – Corelli, Scarlatti, Schütz, Lully, Couperin, Rameau, Telemann művei 

 

Megjegyzés: Az x-szel megjelölt művek kiemelten értendők. 

 

Zeneelmélet, készségek és képességek fejlesztése 

Szerkezet: párhuzamos 

 

Részei 

Zenei hallás 

Alapvető zenei ismeretek 

Zenei írás – olvasás 

Improvizáció 

Zenetörténet 

Népzene 

 

Zenei hallás 

Tartalom 

 – Teraszos dinamika, crescendo, decrescendo, kvart, kvint, oktáv – imitációs 

szerkesztés, hangközök éneklése – fúgatémák meghallása. 

 – Oktávnál nagyobb hangközök ismerete. 

 – Kis és nagy hangközök gyakorlása, felismerése kottában. 

 – Dúr, moll színezet megkülönböztetése. Visszatérő szerkezet. 

 – Variációs formák, passacaglia – basszus meghallása. 

 – Moduláció: Tonika, domináns, szubdomináns. Domináns szeptim – akkord. 

 – Csembaló. Barokk zenekar. Klasszikus zenekari hangzás. 

Alapvető zenei ismeretek 

Tartalom 

 – Alapvető dinamikai jelek, tempójelzések ismerete. 

 – Ismert ritmuselemek, ritmusképletek, metrumok biztos felismerése, pontos 

megszólaltatása. Felütés, 6/8, 3/4 gyakorlása. 

 – Zenei szerkesztésmódok, visszatérő formák társítása más művészeti ágakhoz 

(vizuális kultúra, mozgáskultúra, irodalom, nyelvi játékok, képző-iparművészet, építészet). 

 – Dúr-moll hangsorok alkalmazása 3# 3b-ig (ismeret szintjén 7#, 7b). 

 – Szólamok elrendeződésének ismerete vokális művek kottájában, hangszeres 

kottában. 

 – A partitúra fogalma. 

 – Violinkulcs, basszuskulcs (utóbbi ismeret szintjén). 



 

 

Zenei írás-olvasás 

Tartalom 

 – Ismert dallamok lejegyzése megadott hangnemben, szolmizáció alapján. 

 – Egyszerű dallam olvasása ezekben a hangnemekben. 

 – Szolmizálva és abc-vel. 

 – 3/8, 6/8, 6/4, 5/4, 5/8, 2/4, 3/4. 

Improvizáció 

Tartalom 

 – Olvasógyakorlatokhoz ritmusosztinato rögtönzése. 

 – Ritmusimprovizáció több szólamban: kánon, imitáció. 

 – Komplementer-ritmus (egyszerű), passacaglia – basszus olvasógyakorlatokhoz. 

 – Tánckarakterek, ritmusmemoriter játékok, páros és páratlan váltakozó 

metrumok. 

Zenetörténet, zeneirodalom 

Tartalom 

 – A zene keletkezése: hipotézisek, eredetmítoszok. 

 – Ókor zenéje; a görögség-mitológiai történetei és a zene kapcsolata (kötelező és 

ajánlott irodalommal), hangszerek. 

 – Középkori egyházi és világi zene: gregorián, trubadúrköltészet, korai 

többszólamúság. Schola Can-torum. A gregorián ének jellemzői és műfajai. A hangjegyírás 

rövid története (notáció, neumák, vonalrendszer, tabulatúrák). 

 – Fogalmak: mise és állandó részei, zsolozsma, antifóna, zsoltár, himnusz, 

sequentia, tropus, szillabikus, melizmatikus, Te Deum, Laudes, Vesperás, orgánum, cantus 

firmus. 

 – Szent Ambrus, Nagy Szent Gergely, Arezzoi Guido és néhány ismert szerző. 

 – A reneszánsz nagy mesterei és jelentős műfajai. Lassus, Palestrina, Praetorius, 

Dufay. 

 – Szerkesztésmódok: 

  – antifonális, responzoriális. 

  – cantus firmus – mise, chanson – mise. 

 – Reneszánsz műfajok: mise, motetta, madrigál. 

 – Környező népek, különböző korok műzenéjének hatása magyar (nép)zenénkre. 

Népzene és műzene összefonódása. 

 – Históriás ének. Tinódi, Bakfark, Balassi: „ad notam”. 

 – Barokk (rokokó) 

  – Magyar barokk: táncdallamok, főnemesi rezidenciák zenei élete, virginálzene. 

  – (Kájoni-kódex, Lőcsei kézirat, Stark-féle virginálkönyv, Vietórisz-kódex alapján). 

  – Esterházy Pál: Hamonia Caelestis. 

 – Zenetörténeti korszak, stílusismeret, műfajok, zenei szerkesztésmódok, formák.  

Fogalmak: 

 – Vokális kompozíciók, műfajok: opera, oratórium kantáta, passió, recitativo, 

ária, duett, turba, korál, korálfeldolgozás, 

 – Instrumentális művek: concerto, concerto grosso, szvit (barokk táncok), 

prelúdium, fúga, tremolo, pizzicato, barokk zenekar. 

 – Szerkesztésmódok: imitáció, szekvencia, fúga, continuo, rondó, variációs 

formák, teraszos dinamika, Da Capo al Fine 

 – Zeneszerzők és a legjelentősebb életutak, művek. 

 – Az első operaházak. Balett, ouverture. 

 – Két- és háromtagú formák 



 

 

Népzene 

Tartalom 

 – Magyar népdalok, virágénekek, egyházi népénekek, korálok. 

 – Más népek, európai kultúrák dalai – osztrák, német, horvát, stb. – amennyiben 

kapcsolódnak a műzenei szemelvényekhez, alapvető zenei ismeretekhez, fogalmakhoz. 

 – Historikus táncok, tafelmusik, landler. 

 – Népzene és műzene összefonódása. 

 – A zene szórakoztató funkciói népzenében és műzenében (néptánc, balett, 

historikus táncok, stilizált barokk táncok, tafelmusik, szvit, kamarazene, divertimento, 

szerenád, singspiel, Haydn és Mozart humora). 

 – Mozart: Falusi muzsikusok (Ein musikalischer Spass – Zenei tréfa). 

10. évfolyam 

Időkeret: 37 óra/tanév (1 óra/hét) 

 

Részei 

Zeneművek, énekes anyag, szemelvények 

Zeneelmélet, készségek és képességek fejlesztése 

Zenetörténet, zeneirodalom 

Népzene 

 – Legyen képes tiszta, kultúrált éneklésre egyéni képességeihez mérten. Tudjon alkalmaz-

kodni közösségben társaihoz az egységes hangzás érdekében egyszólamú és többszólamú 

éneklés esetén is. 

 – Ismerje fel meghallgatott zeneirodalmi példa alapján és tudja meghatározni a 

mű (részlet) zenetörténeti korát, jellegzetes stílusjegyeit, megnevezni műfaját, kapcsolatát 

más művészeti ágakkal. 

 – Ismerje a tanult zeneszerzők legjellemzőbb műveit: tudjon munkásságukról, 

meghallgatott műveikről beszélni, ismerje történelmi hátterüket, társadalmi környezetüket 

néhány jellemző részletet azokból reprodukálni. 

 – Legyen képes ismeretei gyarapítására: ismerje és tudja használni a könyvtárat, 

szakkönyvtárat, tisztában legyen a legfontosabb kézikönyvek, információhordozók, katalógus, 

bibliográfia és egyéb szolgáltatások jelentőségével, használatával. 

 – Tisztában legyen magyar népdalkincsünk rétegeinek műfajaival, stílusaival, 

ismerje a legtipikusabb zenei dialektusokat. 

 

Követelmény 

 – Legyen képes emlékezetből parlando, rubato, tempo giusto népdalok megfelelő 

előadásmódjára. További 15-20 népdal, műdal, kánon, ismertebb zenemű témáinak éneklése 

kívülről, saját hangmagasságában. 

 – Legyen képes önállóan ismert, egyszerű dallamok lejegyzésére és 

reprodukálására tanult metrumban, ritmusképletekkel, 3# 3b-ig terjedő hangnemekben, 

violinkulcsban. 

 – Ismerje és képes legyen felismerni hallás és kottakép alapján a tanult 

hangnemeket zenei formákat, műfajokat. 



 

 

 – Ismerje és legyen képes definiálni a tartalomban felsorolt fogalmakat (népzene, 

műzene), ismerje fel a népzene és a tanult zenetörténeti korok szemelvényei között a zene 

szórakoztató funkcióit. 

 – Legyen képes felismerni, jellemezni, összehasonlítani tanári segítséggel a bécsi 

klasszicizmus műfajait. 

 – Legyen képes önállóan megvalósítani zenei ötleteit, variációit egyszerű formai 

keretben, a tanult zenei elemek segítségével (improvizáció). 

 

Előzmény 

A felvilágosodás kora 

 

Tartalom 

A 10. évfolyam kiemelt feladatai 

 – Zenetörténeti korszak, stílusismeret, műfajok, zenei szerkesztésmódok, formák.  

 – Műalkotás-elemzés. Önálló vélemény nyilvánítása: reális értékítélet formálása 

a meglévő tudásszint alapján. 

 – A bécsi klasszicizmus művészeti áttekintése. A XVIII. sz. Magyar zenéje és a 

XIX. sz.-i romantika Liszt Ferenc művészetével bezárólag. 

 – Legyen képes az egyes évfolyamok történeti anyagának rendszerezésére – 

tanári segítséggel. 

 – Önállóan legyen képes felkészülni a témazáróra: a korszak stílusjegyeinek, 

legjellemzőbb zeneműveinek felismerésére. 

 

Értékelés 

 – Témazáró (szummatív) – három részből áll 

  1. Zenetörténeti korszak jellemzői, műfajok, szerzők munkássága, rövid életrajza (írásbe-

li) 

  2. Zenehallgatási anyag felismerése (írásbeli) 

  3. Zenei idézetek, dalanyag éneklése, ritmus reprodukálása (szóbeli, memoriter) 

9. évfolyam: barokk, anyagából 

10. évfolyam: bécsi klasszicizmus és a XIX. sz. a romantika kora Liszt Ferenc művészetével 

bezárólag. 

 

Kapcsolatok 

 – Irodalom – Goethe, Schiller, Heine, a romantika irodalma, magyar nemzeti 

romantika irodalma, XIX. sz., „izmusok” 

 – Történelem – első, második világháborúk 

 – Rajz és műalkotások elemzése – akadémizmus, romantika, realizmus, 

„izmusok”, az avantegard, a modern művészet 

 – Informatika – könyvtárhasználat 

 

Feltételek 

Ajánlott irodalom 

 A) Romantika 

  1. Peter Gammond: Opera. Képes enciklopédia (Kossuth Könyvkiadó, 1994.) 

  2. Peter Gammond: Klasszikus zene. Képes enciklopédia (Kossuth Könyvkiadó, Bp. 

1994.) 

   Természetesen valamennyi évfolyam anyagához remek segítség 

  3. G. Marchesi: Giuseppe Verdi. Európa zenéje – sorozat (Zeneműkiadó, Bp. 1986.) 



 

 

  4. Deathridge–Dahlhaus: Wagner. Grove monográfiák (Zeneműkiadó Bp. 1988.) 

  5. Schubert kalauz (Szerk. Gádor Ágnes) 

  6. Hamburger Klára: Liszt kalauz 

 

Zeneművek, énekes anyag, szemelvények 

 

Részei 

Éneklés 

Zenehallgatási anyag 

 

Éneklés 

Tartalom 

 – Az új stílusú magyar népdalok – elemzése, összefoglalás. 

 – Hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Más népek dalai, többszólamú 

népzenéje (francia, spanyol, olasz, orosz, német, szlovák, svájci). Spirituálék. 

 – Haydn, Mozart, Beethoven alkotó művészete! Szimfóniák tételeinek témái, 

operarészletek. Magyar táncdallamok (Kájoni-kódex, Vietórisz-kódex anyagából). 

 – Romantikus nagymesterek dalai, dalciklusainak néhány szemelvénye, XX. 

századi szerzők művei, népdalfeldolgozásai, könnyebb kórusművei. 

 – Romantikus zeneművek énekelhető részletei. 

 – Vegyes kari hangzás kialakítása. 

Zenehallgatási anyag 

Tartalom 

 A) Bécsi klasszicizmus 

  – Szimfónia, vonósnégyes, szonáta, egyéb kamarazene, klasszikus versenymű, nyitány, 

opera, dalok 

  – Javasolt művek (részletei) 

  – x Haydn szimfóniák részletei: (Üstdobütés, Üstdobpergés, Óra, Katona, Oxford, Lon-

doni) 

  – Haydn: Az évszakok, A Teremtés – részletek az oratóriumokból 

  – x Mozart: Egy kis éji zene, D-dúr divertimento, Sinfonia concertante, 

  – x Varázsfuvola, x Figaro házassága, (nyitány), Don Giovanni, Esz-dúr kürtverseny, x 

d-moll zongoraverseny, x Szimfóniák (g-moll, K. 550., Jupiter, Haffner), x Requiem 

  – Beethoven: x Szimfóniák (III., V., VI., IX.), Athén romjai – kísérőzene 

  – x Nyitányok (Egmont, Coriolan, III. Leonóra), x Szonáták (Holdfény, Appassionata, 

Patetique, Hammerklavier), Zongorás kamarazene, Missa Solemnis, Karfantázia, A távoli 

kedveshez – dalciklus 

 B) A XVIII. Század magyar zenéje 

  – Bihari János, Lavotta János és Csermék Antal (verbunkos zenéi). 

 C) Romantika – javasolt szemelvények, ill. zenei részletek 

  1. Schubert: x Pisztráng-ötös, IV. tétel, x h-moll „Befejezetlen” szimfónia, x Erlkönig 

(Dalok, dalciklusok) 

  2. Schumann: Dalok (Die beiden Grenadiere) 

  3. x Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány, x V. magyar tánc(ok), Dalok 

  4. Mendelssohn: Szentivánéji álom, Hegedűverseny, Dalok 

  5. Liszt: x Les préludes, Haláltánc, Mazeppa, Koronázási Mise, 

  6. x Chopin: á-moll mazurka, É-dúr etűd, keringők, polonézok, balladák, impromptu, 

nocturne 

   x c-moll „Forradalmi” etűd 



 

 

  7. Berlioz: Fantasztikus szimfónia – Dies irae 

 

Megjegyzés: Az x-szel megjelölt művek kiemelten értendők. 

 

Zeneelmélet, készségek és képességek fejlesztése 

 

Részei 

Zenei hallás, alapvető zenei ismeretek 

Zenei írás – olvasás 

Improvizáció 

Zenetörténet, zeneirodalom 

Népzene 

 

Zenei hallás, alapvető zenei ismeretek 

Tartalom 

 – Népdalok formai, szerkezeti elemzése – a rendszerezés. 

 – Hangközök oktávon belül, felismerés írott kottában. 

 – Zenei formák, tanult műfajok felismerése. 

 – Tanult népi és szimfonikus hangszerek, hangkarakterek, hangfajok felismerése 

önállóan. 

 – Romantikus nagyzenekar. Kromatika. Karakterdarabok. 

Zenei írás-olvasás 

Tartalom 

 – Dalok, dallamok, zeneművek témáinak éneklése violinkulcsban, 3# 3b-ig. 

(Differenciált: fiúk megtanítása f-kulcsban is – a vegyes kari hangzás érdekében). 

 – Ismert dallamok lejegyzése violinkulcsban a tanult hangnemekben. 

Zenetörténet, zeneirodalom 

Tartalom 

 A) Bécsi klasszicizmus és az átmenet: Bach fiai, Mannheim és Stamitz 

munkássága. 

  – Klasszikus zenekari hangzás és technika. 

  – Crescendo, decrescendo, új hangszerek, karmester, hangszerelés. 

  – Klasszikus szimfonikus zenekar. Kalapácszongora. 

  – Haydn, Mozart, Beethoven életútja, művészete. 

  – Kapcsolatok Magyarországgal és a magyar zenével. 

  Fogalmak ismerete, műfajok, szerkesztésmód: 

  – Dúr-moll színezet, hármashangzat, hangnemiség, periódus, zárlat, moduláció, kóda, 

szubdomináns, domináns, tonika. 

  – Periódus, Szonátaforma, tételrendek. Főtéma, melléktéma, menuet, scherzo, rondó, 

főhangnem, domináns hangnem. 

  – Szimfónia, vonósnégyes, szonáta, klasszikus versenymű, klasszikus opera, singspiel, 

opera seria, opera buffa, szabadító opera, divertimento, nyitány. 

 B) A XVIII: század magyar zenéje 

  – A verbunkos, Magyar „nemzeti” stílus (Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal). 

 C) Romantika 

  – romantikus dal, dalciklus, 

  – hangszeres karakterdarabok (etűd, noktürn, impromptu, keringő, polonéz, mazurka), 

  – szimfonikus költemény, programzene, 

  – romantikus zenekar, romantikus opera, romantikus zenedráma, 



 

 

  – zeneszerzők és műveik, munkásságuk (Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, 

Brahms, Liszt Ferenc) 

Népzene 

Tartalom 

 – A magyar népzene rétegeinek, stílusainak, műfajainak ismétlése, 

rendszerezése, összefoglalása. A régi stílustól az új stílusú dalokig. Biztos jártasság, 

felismerés, elemzés (formai, szerkezeti, tartalmi, stílusbeli, műfaji meghatározás) 

11. évfolyam 

Időkeret: 37 óra/tanév (1 óra/hét) 

 

Részei 

Zeneművek, énekes anyag, szemelvények 

Zeneelmélet, készségek és képességek fejlesztése 

Zenetörténet, zeneirodalom 

Népzene 

 

Cél 

 – A tanuló legyen képes tiszta, kultúrált éneklésre egyéni képességeihez mérten. Tudjon 

alkalmazkodni közösségben társaihoz az egységes hangzás érdekében egyszólamú és többszó-

lamú éneklés esetén is. 

 – Ismerje fel meghallgatott zeneirodalmi példa alapján és tudja meghatározni a 

mű (részlet) zenetörténeti korát, jellegzetes stílusjegyeit, megnevezni műfaját, kapcsolatát 

más művészeti ágakkal. 

 – Ismerje a tanult zeneszerzők legjellemzőbb műveit: tudjon munkásságukról, 

meghallgatott műveikről beszélni, ismerje történelmi hátterüket, társadalmi környezetüket 

néhány jellemző részletet azokból reprodukálni. 

 – Legyen képes ismeretei gyarapítására: ismerje és tudja használni a könyvtárat, 

szakkönyvtárat, tisztában legyen a legfontosabb kézikönyvek, információhordozók, katalógus, 

bibliográfia és egyéb szolgáltatások jelentőségével, használatával. 

 – Tisztában legyen magyar népdalkincsünk rétegeinek műfajaival, stílusaival, 

ismerje a legtipikusabb zenei dialektusokat. 

 

Követelmény 

 – Legyen képes emlékezetből parlando, rubato, tempo giusto népdalok megfelelő 

előadásmódjára. További 15-20 népdal, műdal, kánon, ismertebb zenemű témáinak éneklése 

kívülről, saját hangmagasságában. 

 – Legyen képes önállóan ismert, egyszerű dallamok lejegyzésére és 

reprodukálására tanult metrumban, ritmusképletekkel, 3# 3b-ig terjedő hangnemekben, 

violinkulcsban. 

 – Ismerje és legyen képes felismerni hallás és kottakép alapján a tanult 

hangnemeket zenei formákat, műfajokat. 

 – Ismerje és legyen képes definiálni a tartalomban felsorolt fogalmakat (népzene, 

műzene), ismerje fel a népzene és a tanult zenetörténeti korok szemelvényei között a zene 

szórakoztató funkcióit. 



 

 

 – Legyen képes felismerni, jellemezni, összehasonlítani tanári segítséggel az 

impresszionizmus és a XX. századi zenék irányzatait és műfajait. 

 – Legyen képes önállóan megvalósítani zenei ötleteit, variációit egyszerű formai 

keretben, a tanult zenei elemek segítségével (improvizáció). 

 

Előzmény 

 – A polgári átalakulás kora 

 – A polgárosodás kezdetei – a nemzeti stílus kialakulása – Magyarországon 

 

Tartalom 

 – Romantika, az impresszionizmus és a XX. század zenéje. 

 – Az egyes évfolyamok történeti anyagának rendszerezése – tanári segítséggel. 

 – Önálló felkészülés a témazáró vizsgára: a korszak stílusjegyeinek, 

legjellemzőbb zeneműveinek felismerésére. 

 

Értékelés 

 – Szummatív tudásszint-felmérő 

  – 11. évfolyamon – csak a távozni készülő tanulóknak. A többiek záróvizsgája a 12 . 

évfolyamon. 

  – Záróvizsga (írásbeli) 

  – A minimumkövetelmény (négyéves, vagy hatéves anyag) számonkérése: stílusismeret, 

zeneszerzők, zenetörténeti korok, zeneművek ismerete. 

  – Egy-egy korszak, egy-egy választható műalkotás jellemzése, önálló vélemény formálá-

sa. 

  – Differenciált: dalanyag, zenei írás-olvasás. 

 

Kapcsolatok 

 – Irodalom – Goethe, Schiller, Heine, a romantika irodalma, magyar nemzeti 

romantika irodalma, XIX. századi „izmusok” 

 – Történelem – első, második világháborúk 

 – Olasz – Verdi, Puccini 

 – Rajz és műalkotások elemzése – akadémizmus, romantika, realizmus, 

„izmusok”, az avantegard, a modern művészet 

 – Informatika – könyvtárhasználat 

 

Feltételek 

Ajánlott irodalom 

 A) Romantika 

  1. Peter Gammond: Opera. Képes enciklopédia (Kossuth Könyvkiadó, 1994.) 

  2. Peter Gammond: Klasszikus zene. Képes enciklopédia (Kossuth Könyvkiadó, Bp. 

1994.) 

   Természetesen valamennyi évfolyam anyagához remek segítség 

  3. G. Marchesi: Giuseppe Verdi. Európa zenéje – sorozat (Zeneműkiadó, Bp. 1986.) 

  4. Deathridge-Dahlhaus: Wagner. Grove monográfiák (Zeneműkiadó Bp. 1988.) 

  5. Várnai Péter: Verdi operakalauz. Orfeusz könyvek sorozat 

 B) XX. század 

  1. Miért szép századunk operája? (Szerk.: Várnai Péter) (Gondolat, Bp. l979.) 

  2. Miért szép századunk zenéje? (Szerk.: Kroó György) (Bp. 1974.) 



 

 

  3. Carmina Burana – Középkori diákdalok (Szerk.: Kardos Tibor, ill.: Szász Endre) (Eu-

rópa Kvk, Magyar Helikon osztálya, 1979.) 

  4. Darvas Gábor: Zene Bachtól napjainkig (Zeneműkiadó, Bp. l981.) 

  5. Tüskés Tibor: Testvérmúzsák (Móra, Bp. 1979.) 

  6. Debussy: Croche úr, a műkedvelők réme (Bp. 1958.) 

  7. Újfalussy József: Debussy (Bp. 1959) 

  8. Batta András: Debussy 

  9. Póczonyi Mária: Játékdoboz (Debussy zenéjéről) (Múzsák Közművelődési Kiadó, 

1984.) 

  10. Petrovics Emil: Ravel (Bp., 1959.) 

  11. Sztravinszkij: Életem (Gondolat, Bp., l969.) 

  12. R. Craft–I. Sztravinszkij: Beszélgetések – Válogatás (Gondolat, Bp., l987.) 

  13. Arnold Schoenberg levelei (Szerk.: E. Stein) (Bp. 1974.) 

  14. Berg: Írások – levelek – dokumentumok (Bp. 1965.) 

  15. Honegger: Zeneszerző vagyok (Bp., 1961.) 

  16. Szőllőssy András: Honegger (Gondolat, Bp., 1980.) 

  17. Bartók Béla levelei (Bp., 1976.) 

  18. Bartók Béla összegyűjtött írásai (Közreadja: Szőllőssy András) (Bp. 1966.) 

  19. Bartók Breviárium (Összeáll.: Újfalussy József) Levelek, írások, dokumentumok (Ze-

neműkiadó, Bp., l974.) 

  20. Kroó György: Bartók kalauz (Bp. l975.) 

  21. Szabolcsi Bence: Kodályról és Bartókról (Zeneműkiadó, Bp., l987.) 

  22. Breuer János: Kodály kalauz (Zeneműkiadó, Bp., 1982.) 

  23. Pernye András: Fél évezred fényében – Írások a zenéről (Szerk.: Breuer János) (Gon-

dolat, Bp., 1988.) 

 a) A „Századunk” c. fejezetből 

  Korunk operája 

  Alban Berg: Wozzeck 

  Petrovics Emil: C'est la guerre, Lysistrate, Bűn és bűnhődés c. műveiből 

  Zene és zenetechnika 

 b) „A Múzsák neveletlen gyermekei” c. fejezetből 

  Gondolatok egy új műfajról (musical) 

  Armstrong 

  ReRoi Jones és a blues 

  24. Gonda János: Jazz (Zeneműkiadó) 

  25. Gonda János: A populáris zene antológiája (Bp. l992., FPI) 

 

Zeneművek, énekes anyag, szemelvények 

 

Részei 

Éneklés 

Zenehallgatási anyag 

 

Éneklés 

Tartalom 

 – Magyar népdalok – rendszerezés, összefoglalás. 

 – Siratók, balladák és szokásdalok. 

 – Hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Más népek dalai, többszólamú 

népzenéje (francia, spanyol, olasz, orosz, német, szlovák, svájci). Spirituálék. 



 

 

 – Haydn, Mozart, Beethoven dalai passacaglia-basszusok, fúga-témák, rondó-

témák, barokk táncok, szimfóniák tételeinek témái, operarészletek. Magyar táncdallamok 

(Kájoni-kódex, Vietórisz-kódex anyagából). 

 – Romantikus nagymesterek dalai, dalciklusainak néhány szemelvénye, XX. 

századi szerzők művei, népdalfeldolgozásai, könnyebb kórusművei. 

 – Romantikus és XX. századi zeneművek énekelhető részletei. 

 – Vegyes kari hangzás kialakítása. 

 – A ballagás és a szerenád dalai (hogyha nem tanulnak tovább éneket!). 

Zenehallgatási anyag 

Tartalom 

 A) Romantika – javasolt szemelvények ill. zenei részletek 

  1. Berlioz: Fantasztikus szimfónia – Dies irae 

  2. Erkel: x Hunyadi László, x Bánk bán (Vörösmarty, Egressy) 

  3. Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok 

  4. Verdi: x Aida, x Nabucco, Don Carlos, Requiem 

  5. Muszorgszkij: x Egy kiállítás képei, Dalok, Borisz Godunov 

  6. Csajkovszkij: IV h-moll „Patetikus” szimfónia, Vonósszerenád 

  7. Smetana: Hazám c. – Moldva 

  8. x Dvorák: IX., e-moll szimfónia „Az újvilágból” 

  9. Puccini: Pillangókisasszony, Bohémélet 

 B) XX. század 

  1. Ravel: Bolero (Egy kiállítás képei) 

  2. Debussy: x A tenger, Három noktürn, x Gyermekkuckó, Az elefánt bölcsődala, 

Golliwog's Cake-Walk, Egyéb zongoradarabok 

  3. Kodály: x Molnár Anna, Öregek, Jézus és a kufárok, Kórusművek nagy magyar költők 

verseire, (Ady, Balassi, Berzsenyi, Vörösmarty, Weöres, x Székely fonó – ism.) x Psalmus 

Hungaricus – ism. 

  4. Bartók: x A kékszakállú herceg vára, x Cantata profana, Szonáta 2 zongorára és ütő-

hangszerekre, Zene húros-, ütőhangszerekre és cselesztára 

   III. Zongoraverseny, zongoradarabok, Tizenöt magyar parasztdal 

  5. Schoenberg: x Egy varsói menekült (túlélő) életben maradott 

  6. Berg: Wozzeck 

  7. Penderecki: Gyászének Hirosima áldozatainak emlékére 

  8. Sztravinszkij: x Petruska, Tűzmadár, Tavaszi áldozat, Zsoltárszimfónia, Oidipus Rex, 

(Ebony concerto, A katona története, A menyegző, Ragtime) 

  9. Hacsaturján: Gajane – Kardtánc 

  10. Prokofjev: Klasszikus szimfónia III. t. 

  11. Honegger: Jeanne d' Arc a máglyán (videó), Pacific 231 

  12. Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára 

  13. Orff: Carmina Burana 

  14. Erik Satie művei 

  15. Gershwin: x Porgy and Bess, Rhapsody in Blue, Egy amerikai Párizsban 

  16. Kurtág: Játékok 

  17. Petrovics: Mouvement en Ragtime, (Jónás könyve, C' est la guerre – Ez a háború) 

  18. Balassa: Az ajtón kívül 

  19. Vajda János: Mario és a varázsló 

  20. Szokolay: Vérnász 

  21. Durkó: Altamira, Halotti beszéd 

 



 

 

Megjegyzés: Az x-szel megjelölt művek kiemelten értendők. 

 

Zeneelmélet, készségek és képességek fejlesztése 

 

Részei 

Zenei hallás, alapvető zenei ismeretek 

Zenetörténet 

Népzene 

 

Zenei hallás, alapvető zenei ismeretek 

Tartalom 

 – Népdalok formai, szerkezeti elemzése – a rendszerezés. 

 – Hangközök oktávon belül, felismerés írott kottában. 

 – Zenei formák, tanult műfajok felismerése. 

 – Tanult népi és szimfonikus hangszerek, hangkarakterek, hangfajok felismerése 

önállóan. 

 – Romantikus nagyzenekar. Kromatika. Karakterdarabok. 

 – Sprechgesang (énekbeszéd) végtelen dallam. 

 – XX. századi jelenségek: atonalitás, bitonalitás, politonalitás, dodekafónia, 

reihe, szerializmus, egészhangú skála, elektronikus zene, aleatória, hangfürt (cluster), 

disszonancia átértékelődése. Poliritmika, polimetria. 

 – Könnyűzene – dzsessz és improvizáció. 

Improvizáció 

Tartalom 

 – Bitonalitás, aleatória, cluster-technika, Reihe, szerializmus, improvizáció a 

dzsessz világában. 

 – A jelenségek megfigyelése, alkalmazása ritmushangszerekkel. „Szerző”: az 

osztály. 

 – Ismerje és képes legyen felismerni kottakép alapján a tanult hangnemeket (5#, 

5b), zenei formákat, hangközöket, műfajokat. 

Zenetörténet, zeneirodalom 

Tartalom 

 A) Romantika 

  – romantikus zenekar, romantikus opera, romantikus zenedráma, végtelen dallam, ve-

zérmotívum (Leitmotiv), énekbeszéd („Sprechgesang”), wagnerizmus. 

  – zeneszerzők és műveik, munkásságuk (Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, 

Liszt, Berlioz, Smetana, Dvorak, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov) orosz 

Ötök, Verdi, Wagner, Erkel, (Egressy), Mahler, Puccini. 

 B) XX. század, korunk zenéje. 

  – Társművészetek: szimbolista költők, impresszionista festők, „Testvérmúzsák” (ld. iro-

dalomjegyzék), Cocteau, Picasso, Monet, Verlaine, Maeterlinck, Mallarmé, Büchner, Balázs 

Béla. 

  – Impresszionizmus, expresszionizmus, szimbolizmus, francia Hatok, gamelán zene, 

noktürn, folklorizmus, neo-irányzatok, neobarokk, neoklasszicizmus, új bécsi iskola, repetitív 

zene, jazz (ragtime, blues, swing), eklekticizmus (Claude Debussy és M. Ravel; A. Schön-

berg, Webern, Berg). 

  – Kodály Zoltán és Bartók Béla művészete, és munkássága. 

  – A jelenkor magyar zenei életének képviselői (legalább felsorolás szintjén). 



 

 

  – A zene szórakoztató funkciói a zeneirodalomban: keringő, palotás, csárdás, karakterda-

rabok, bútorzati zene (Csajkovszkij, Brahms, Bihari, Lavotta, Csermák, Debussy, Ravel, 

Satie, Sztravinszkij, Gershwin). 

  – Dzsessz, „könnyűzene”. 

  – Új hangszerek születése; elektronikus hangszerek, (pl. szintetizátor, gitár, generátor 

stb.) Hangeffektusok. Számítógép. 

  – Zeneszerzők, műveik, munkásságuk (Debussy, Ravel, Satie, Kodály, Bartók, 

Schoenberg, Berg, Webern, Sztravinszkij, Prokofjev, Honegger, Orff, Britten, Gershwin, 

francia Hatok, a jelenkor magyar alkotói). 

Népzene 

Tartalom 

 – A magyar népzene rétegeinek, stílusainak, műfajainak ismétlése, 

rendszerezése, összefoglalása. Balladák és szokásdalok. Biztos jártasság, felismerés, elemzés 

(formai, szerkezeti, tartalmi, stílusbeli, műfaji meghatározás). 

 – Európai és – a XX. sz. zenéje szempontjából fontos – nem európai kultúrák 

népzenéjének megismerése. 



 

 

Vizuális kultúra 



 

 

5–8. évfolyam 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ 

jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. 

A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik 

tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak 

vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb elektronikus 

médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A képzőművészet, 

vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra tantárgynak olyan 

részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelést, ám a 

különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek 

azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, de a hatékony fejlesztés 

csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A 

tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-

kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, 

folyamatorientált megközelítésben történjen, így a pl. a projektmódszer eszközét is 

felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az 

őket érő hatalmas mennyiségű képi információt, számtalan spontán vizuális hatást minél 

magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, 

továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi 

és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a 

vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú 

feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. 

Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, 

mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, 

élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység 

megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó 

magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok 

önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre 

önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A 

tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód 

kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – 

eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik 

az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség 

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a 

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”. 

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét módszertani 

segítséget nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények részletezésével 



 

 

teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a NAT 

kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint („Kifejezés, 

képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) szervezi a 

fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre bontja, és 

ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két évfolyamra ajánlott 

óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a tematikai 

egysegekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi sorrendet 

vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-egy tanóra 

tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tartalmi egységek követelményeit 

összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás 

folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének 

logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. A 

kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési 

tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, 

míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a tervezés során.  

Az adott tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a 

szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos 

befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 

együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 

értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 

tervezés során további fontos szempont, hogy 5–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és 

médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális kultúra tantárgy 

óraszám keretén belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, 

pontosabban a 7–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez 

feltüntetett órakeret jelzi. 

5 - 6. évfolyam 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók 

információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti 

nevelés értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a 

kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos 

mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi 

és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal 

születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban 

hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért 

való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák 

sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és 

rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, 

önálló tanulás módszerei, a rekonstuáló és konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív 

problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a 

vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos és 

technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság 

lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális kommunkáció területén a kép és szöveg lehetséges 

kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi kommunkáció fejlesztésének is terepet biztosít, a 

gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére.  

A vizuális kultúra részterületei közül az 5. évfolyamon nagyobb arányban szerepelnek a 

„Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő 



 

 

művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló a „Tárgy- 

és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb 

iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 

környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a 

szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális 

kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak 

jelen. 

5. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alko-

tó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása 

a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai 

technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelení-

tése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapaszta-

latok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése kü-

lönböző méretű és formájú felületeken. Önálló vélemény megfogalma-

zása saját és mások munkáiról. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, ala-

kok) célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, 

arány, plaszticitás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban illetve 

térben, különböző technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, 

akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). Tananyag, témák: épületek, 

szobrok, festmények, iparművészeti tárgyak elemzése. Látvány utáni 

tanulmányrajzok: hajlított síklapok, spirál, möbiusz, természetes és mes-

terséges forgásformák. A szemmagasság és a látszati kép. Forgástestek 

képe alálátásban, rálátásban és természetes nézőpontból.  

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, 

tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció 

egy részletének képi igényű nagyítása, illetve kompozíciós variációk 

létrehozása, különböző színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, 

pasztell-, olajkréta, vegyestechnika). Tananyag, témák: a forma alakja 

és jellegzetes felülete (textúra-faktúra). Mimikri. Kompozíciós játék a 

minta léptékváltásával. Felületképzés különböző anyagokból. Anyag-

szerű és dekoratív felületek. Papírplasztika készítése. 

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, 

jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az elő-

hívott impressziók megjelenítése síkban, térben, időben. 

Tananyag, témák: a színek hangulati hatása. A valós forma átalakítása 

színekkel és mintákkal. Valós formák ábrázolása kitalált mintákkal. 

Karikatúrafigurák tervezése valós formák átalakításával. Karakteres 

vonások kiemelése.  

 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött személyes 

tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, 

eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes, grafikai technika, mintá-

zás, konstruálás, installáció talált tárgyakból, fotó). Tananyag, témák: a 

jó illusztráció jellemzői. A szöveg és az illusztráció kapcsolata. A görög 

mitológia szereplői. Petőfi Sándor: János vitéz című művének illusztrá-

lása csoportmunkában: képsorozat készítése a jelenetekről közös mun-

kával.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: a műélvezet 

megtapasztalása. 

 

Matematika: pontos 

megfigyelés, lényeg-

kiemelés. 

 

Ének-zene: zenei 

élmény feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: dra-

matikus improvizá-

ciók irodalmi, kép-

zőművészeti, zenei 

művek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, méretarány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböz-

tető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 

látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek megkülön-

böztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 

feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az azo-

nosságok és különbözőségek tudatosítása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak fel-

ismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 

plaszticitásának és színviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. A leg-

jelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi isme-

rete legjellemzőbb képzőművészeti alkotásain és szimbolikus tárgyain 

keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A vi-

zuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának értel-

mezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

- Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, ké-

miai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális látvány-

ban, felhasználva megadott művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

Tananyag, témák: állatábrázolás az őskorban, jellemző nézetek az ember-

és állatábrázolásban (Egyiptom és Mezopotámia művészete). Idealista és 

realista emberábrázolás a görög és római művészetben. 

- Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése 

meghatározott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és 

inspiráló, alkotó felhasználása által síkban és/vagy térben.  

Tananyag, témák: őskor (mágia és vadászjelenet ábrázolása csoportmun-

kában, vázlatkő készítése gipszöntéssel, őskori portré rekonstruálása ko-

ponya alapján, állatszobrok mintázása agyagból vagy kavicsból), saját 

névtábla tervezése egyiptomi hieroglifjelekkel, védőszellemek és kevert 

lények a mezopotámiai kultúrában, bonyolult alaprajzok és labirintusok a 

krétai művészetben, görög színház – színházi álarcok. 

- Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptom, ókori görög és 

római) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus 

csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség) 

szerint. 

- Képek, látványok, események (pl. műalkotások, fotók, filmek, élmé-

nyek, álmok, közösségi alkalmak) szöveges leírása, a vizuális közlés 

köznapi és művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes 

feldolgozások megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. festés, plasz-

tika, parafrázis, intermediális: pl. fotográfia) a tárgyalt művészettörténeti 

korszak inspiráló felhasználásával.  

Tananyag, témák: belső tulajdonságok látható megjelenítése, mimika és 

gesztus. Fotómanipuláció, fénymásolati képek átalakítása. 

Természetismeret: 

Az emberi test, test-

arányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeli-

ség. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: tör-

téneti korok, kor-

szakok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: különbö-

ző kultúrák eltérő 

szemléletének meg-

tapasztalása. 

 

Ének-zene: zenetör-

téneti és zeneiro-

dalmi alapismeretek 

a befogadói hozzá-

állás fejlesztése 

céljából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrend-

szer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, 

takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, tér-

beliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, tónus, szín-, vo-

nal-, formaritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret 

3 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tu-

datos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett él-

mények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek megneve-

zése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a jellemző 

fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és gon-

dolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Mozgásélmények megfigyelése valóságos 

vagy mozgóképi példák alapján. Tananyag: a holt-

pont jelentősége a művészetben. A mozgássor fázi-

sokra bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). A 

mozgás megjelenítése vizuális átírással.  

 

Magyar nyelv és irodalom: történet ideje, 

helyszíne, cselekmény kezdő- és végpont-

ja, cselekményelemek sorrendje. 

Dráma és tánc: Mozgásfolyamatok, moz-

gássor. 

Matematika: változó helyzetek, időben 

lejátszódó történések megfigyelése, a 

változás kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, folya-

mat, fázis 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák ér-

telmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális 

kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A leg-

fontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások 

(pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. 

Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a visszacsatolás 

után módosítás a felmerült problémák alap-

ján.Tananyag, témák: magyarázó ábrák gyűjtése és ér-

telmezése. Tárgyalkotás fázisrajzok alapján. 

  

Természetismeret: Tájékozódás ter-

mészetes és épített környezetben; 

technikai eszközök működésének 

megfigyelése. Jelek, jelzések felisme-

rése és értelmezése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szöveg és 

kép viszonyának, megfigyelése. 

 

Informatika: rajzos-szöveges doku-

mentumok létrehozása, átalakítása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktog-

ram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 

3 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú jár-

tasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhasználat 

és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalmazá-

sa. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelentésmó-

dosulások megfigyelésének céljával.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. kép-

regény) után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üze-

net jelentésváltozásának megértése céljából, szabad játékos felada-

tokkal (pl. adott kép szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szö-

vegek különböző képekhez rendelése). Tananyag, témák: sumer írás, 

képrejtvény tervezése, egy tanult irodalmi alkotás elkészítése képre-

gény formájában csoportmunkában. 

– Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása 

alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-borító, képernyővédő, 

arculati elem), vagy képgrafikaként. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép vi-

szonya. 

 

Ének-zene: zenei stílu-

sok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang- és képkapcsolat, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyzeté-

nek megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. Eszköz 

nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek 

állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Különbö-

ző korok és kultúrák tárgyi környezetének vizsgálata meghatározott 

szempontok alapján. Változatos anyag- és eszközhasználat a tárgykészí-

tés során.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. 

védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás) különféle 

eszközökkel (pl. rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, 

modellezés) és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, 

textil, talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-

teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, fö-

dém, boltív, boltozat, kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi 

elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki jellegű 

ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrá-

zolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) megjelenítése szer-

kesztéssel és szabadkézi rajzban.  

– A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, szer-

szám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek (pl. lakás, 

pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, víztorony, palota, 

színház, múzeum) elemzése forma és rendeltetés, valamint a 

díszítés kapcsolatán keresztül, az összegyűjtött információk 

alapján. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: tör-

ténelemi korszakok. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tervezés, anyagalakítás. 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges ele-

mek megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak tulajdon-

ságainak vizsgálata. Geomet-

riai modellek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, boltív, 

boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos anyag-

használat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, sorozatgyártás, 

design. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A kü-

lönböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető ma-

nuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken a forma, a 

rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és kivi-

telezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, geometrikus 

motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmányozása után, oly mó-

don, hogy a díszítmény összhangban legyen a tárgy formai, funkcio-

nális és társadalmi üzenetével, illetve az alkotó személyes közlési 

szándékával. 

- Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli) sajá-

tos, legjellemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismerése 

és elemző vizsgálata. pl. egyiptomi varázserejű tárgyak, amulettek 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népköltészet. 

 

Természetismeret: kör-

nyezettudatosság, fenn-

tarthatóság. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyomá-

nyos foglalkozások, 

szakmák. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funk-

ció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszítmény, 

motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

A különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az 

alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai barlangrajz), 

ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, Zikkurat – 

Ur, karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, 

Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutanhamon arany halotti maszkja), az ókori 

Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton/Nebamun 

írnok vadászaton – thébai falfestmény), az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropo-

lisz: Parthenon, Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és 

római emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Müron: Diszkoszvető, Szamothrakéi Niké, Lao-

koón-csoport, római portré szobor) 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet leg-

jelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, míg a magyar művészettörténetében 

megtalálható leglényegesebb példák is bemutatásra kerüljenek. A fentebb ajánlott műveken és 

alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. 

Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megkö-

zelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban ér-

telmezett kultúrtörténeti, tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a vá-

logatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a 

populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán 

kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mu-

tassák be az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a 

tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi 

korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 



 

 

 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alko-

tó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása 

a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai 

technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelení-

tése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapaszta-

latok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése kü-

lönböző méretű és formájú felületeken való komponálással. Önálló vé-

lemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, ala-

kok) célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, 

plaszticitás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, 

különböző technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, 

tempera, mintázás, konstruálás). Tananyag, témák: Látvány utáni tanul-

mányrajzok készítése gömbölyű formákról (a térbeliség kifejezése tónus-

fokozatokkal, takarásokkal, különböző méretekkel). Részlet- és metszetraj-

zok. természetvédelmet kifejező gipszdombormű készítése.  

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi,   tónusbe-

li), az adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részle-

tének képi igényű nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, 

különböző színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olaj-

kréta, vegyestechnika). Tananyag, témák: csendélet látvány utáni ábrázolá-

sa, a látvány valós színeinek megváltoztatása, pl. kidolgozás csak hideg 

vagy csak meleg színekkel. Ráközelítés – nagyítás - részletrajzok. Mik-

roszkopikus méretek és minták.  

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, je-

lenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott 

impressziók megjelenítése síkban, térben, időben. 

Tananyag, témák: a látványtól a képalkotásig. A valóság művészi átírása 

(jellé egyszerűsítés, torzítás, kiemelés, formaritmus, színritmus). A forma 

átalakítása megszemélyesítéssel. Fénymásolati kép kreatív kiegészítése. 

Színkontrasztok. 

 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött személyes tar-

talmak megjelenítése a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszkö-

zök, méretek felhasználásával (pl. színes, grafikai technika, mintázás, 

konstruálás, fotó). Tananyag, témák: közmondások és szólások vizuális 

megjelenítése, képsorozatok.  

Magyar nyelv és 

irodalom: a műél-

vezet megtapasz-

talása. 

 

Matematika: pon-

tos megfigyelés, 

lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei 

élmény feldolgo-

zása. 

 

Dráma és tánc: 

dramatikus imp-

rovizációk iro-

dalmi, képzőmű-

vészeti, zenei mű-

vek alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, kiegészítő szín, komplementer, méret-

arány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböz-

tető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 

látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek megkülön-

böztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 

feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az azo-

nosságok és különbözőségek tudatosítása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak fel-

ismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 

plaszticitásának és színviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. A leg-

jelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi isme-

rete legjellemzőbb képzőművészeti alkotásain és szimbolikus tárgyain 

keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A vi-

zuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának értel-

mezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, 

kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális 

látványban, felhasználva megadott művészettörténeti alkotások inspi-

ráló hatását. Tananyag, témák: pl. vízköpő figurák a Notre-Dame 

homlokzatán; Leonardo rajzai a madarak repüléséről és a gépezetek-

ről készült tervei; különböző történelmi korszakok és művészeti stí-

lusok emberábrázolási hagyományai; szépségideálok, az emberi test 

anatómiája és arányainak elemzése, kroki rajza.  

- Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjeleníté-

se meghatározott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elem-

zése, és inspiráló, alkotó felhasználása által síkban és/vagy térben. 

Tananyag, témák: pl. egy képzeletbeli lovagi torna megjelenítése egy 

meghatározott kameraállásból.  

- Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. romanika, gótika, 

reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, 

művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség) szerint. Tananyag, témák: az ókeresztény és 

bizánci művészet (katakomba, bazilika, mozaik, papírmozaik 

készítése), a népvándorlás kora (a honfoglaló magyarok 

díszítőművészete, viselete, fegyverzete és használati tárgyai), a 

román stílus (bazilikális alaprajz, épületszobrászat, freskók és 

táblaképek, a magyar koronázási jelvények), a gótikus stílus 

(csúcsívek támívek és támpillérek, üvegablakok, a lovagi kultúra és a 

címerhasználat, kódex, díszes iniciálé tervezése, milyen lehetett az 

udvari bolond viselete a középkori várakban),   

- Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, 

fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) szöveges leírá-

sa, a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak azonosításával. A 

leírás alapján személyes feldolgozások megjelenítése síkban, térben 

vagy időben (pl. festés, plasztika, parafrázis, intermediális: pl. fotog-

ráfia, kinetikus, installációs, environment, eseményművészet) a tár-

gyalt művészettörténeti korszak inspiráló felhasználásával. 

Tananyag, témák: képelemzés, kompozíciós vázlatrajzok, képátalakí-

tások, képkiegészítések, a látvány adott célú továbbgondolása és 

megjelenítése az eredetitől eltérő tartalommal: híres műalkotások 

szereplőinek ábrázolása plakáton. Riport készítése egy híres műalko-

tás főalakjával. Régi korok divatja: egy híres műalkotás szereplőinek 

viselete (anyaggyűjtés, kutatómunka az interneten.)  

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történeti korok, 

korszakok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: különböző kultúrák 

eltérő szemléletének 

megtapasztalása. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi alapis-

meretek a befogadói 

hozzáállás fejlesztése 

céljából. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrend-

szer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, 

takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, tér-

beliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, tónus, szín-, vo-

nal-, formaritmus. 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tu-

datos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett él-

mények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek megneve-

zése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a jellemző 

fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és gon-

dolkodás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1. Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra bon-

tása (pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás megjele-

nítése vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-animáció, 

optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop szalag). Tan-

anyag, témák: Elmozdulás – mozgás. Kedvenc sportág 

jellegzetes mozdulatsorának megörökítése fotósorozat-

tal vagy rajzsorozattal. Fázisrajzok a kézmozdulatokról.  

Mozdulatsor megjelenítése egy képen belül. 

Sziluettrajzból mintaterv, vagy sziluettrajzból divatbá-

bú. 

2. A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) 

az épített környezet (pl. épület, tárgy, híd, szerkezet) 

időbeli folyamatainak, változásainak (növekedés, pusz-

tulás, fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozs-

dásodás) megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, 

anyag változása kitéve az időjárásnak) személyesen 

választott cél érdekében (pl. emlékek felidézése, napi 

tevékenység tervezése). A folyamatok dokumentálása, 

ábrázolása saját készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel. 

Tananyag, témák: rajzsorozat készítése egy termés, 

vagy levél száradásáról. 

Magyar nyelv és irodalom: történet 

ideje, helyszíne, cselekmény kezdő- 

és végpontja, cselekményelemek 

sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és idő 

változása; ciklikus jelenségek. 

 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek: az idő ábrázolása 

vizuális eszközökkel. 

 

Dráma és tánc: Mozgásfolyamatok, 

mozgássor. 

 

Informatika: adatok csoportosítása, 

értelmezése, táblázatba rendezése, 

használata. 

 

Matematika: változó helyzetek, idő-

ben lejátszódó történések megfigye-

lése, a változás kiemelése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, folya-

mat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, tárgy-

animáció, zootrop-szalag. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 

3 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák ér-

telmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális 

kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A leg-

fontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, pa-

rancsikonok) gyűjtése, értelmezése. A közösség számára 

fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. események, 

időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, di-

rekt jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, használatba 

helyezése (pl. ismert útvonal rajzán vizuális jelzések kialakí-

tása). 

Tananyag, témák: rajzos jel (piktogram) tervezése, olimpiai 

sportágak piktogramjának megismerése és újak tervezése, a 

jelalkotás (stilizálás, egyszerűsítés) folyamatának bemutatá-

sa rajzsorozattal (mintatervezés: ember, állat és növényfor-

ma stilizálása), textilminta (pl. ágynemű, strandruha) terve-

zése a stilizált forma alkalmazásával.  

Természetismeret: Tájékozódás 

természetes és épített környezet-

ben; technikai eszközök műkö-

désének megfigyelése. Jelek, 

jelzések felismerése és értelme-

zése. 

 

Földrajz: tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szö-

veg és kép viszonyának, megfi-

gyelése. 

 

Ének-zene: zenei olvasás és írás: 

kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, át-

alakítása. 

 

Matematika: Tájékozódás. Ob-

jektumok alkotása. Rendszeral-

kotás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktog-

ram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú jár-

tasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhasználat 

és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalmazá-

sa. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelentésmó-

dosulások megfigyelésének céljával. A különböző kommunikációs felü-

leteken megjelenő reklám hatásmechanizmusának értelmezése és alkotó 

használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes preferenciák ér-

vényre juttatásával. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. pla-

kát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és ver-

bális üzenet jelentésváltozásának megértése céljából, szabad játékos 

feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának megváltoztatása, azo-

nos szövegek különböző képekhez rendelése). Tananyag, témák: a 

reklámok előnyei és hátrányai. A plakátkészítés mente. Ismert műal-

kotások reklám célú alkalmazásának előnyei. Betűtervezés. Monog-

ram. Szóképek alkotása a tartalmat kifejező vizuális eszközökkal. 

Iskola emblémájának terve (kép és szövegfolt egységes kompozíció-

ja). 

– Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus já-

ték), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kap-

csán. Tananyag: körvonalból minta. Sziluettek – divattervek – képze-

letbeli divatbemutató – öltözetekhez illő zene.  

– Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, kitű-

ző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészí-

tő szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés alapján. Tan-

anyag, téma: a konkrét vagy kitalált cég tevékenységét vagy a for-

galmazott árut hangsúlyozó reklámszatyor tervezése (jelalkotás, 

emblématervezés).  

– Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása 

alkalmazott grafikai feladatként (pl. bélyeg, DVD-borító, sporteszköz 

felülete), vagy képgrafikaként. 

– Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, csoma-

golóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése szabadon választott 

technikával (pl. digitális képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy 

élőképben), a reklám hatásmechanizmusának tudatos használatával.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép vi-

szonya. 

 

Ének-zene: zenei stílu-

sok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok. 

 

Informatika: 

multimédiás dokumen-

tumok előállítása kész 

alapelemekből. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, 

reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, fikció, vizuális 

és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyzeté-

nek megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. Eszköz 

nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek 

állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Különbö-

ző korok és kultúrák tárgyi környezetének vizsgálata meghatározott 

szempontok alapján. Változatos anyag- és eszközhasználat a tárgykészí-

tés során.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. vé-

delem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás, interakció) külön-

féle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, 

modellezés) és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, 

talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-teherhordó 

(pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, födém, boltív, bolto-

zat, kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfi-

gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, 

környezet) megjelenítése szerkesztéssel és szabadkézi rajzban. Tan-

anyag, témák: 

– A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, szerszám, 

jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek (pl. lakás, pályaudvar, 

templom, iroda, istálló, garázs, víztorony, palota, színház, múzeum) 

elemzése forma és rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán ke-

resztül, az összegyűjtött információk alapján. Tananyag, témák: kuta-

tómunka a könyvtárban vagy az interneten (a lakóhely híres épületé-

nek feldolgozása, portfolió készítése fotókkal, vázlatrajzokkal és 

szöveges magyarázatokkal.) 

– Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, model-

lezése meghatározott célok érdekében (pl. álcázás, transzparencia, 

figyelemfelkeltés, megváltozott környezeti hatás: árvíz, hó, napfény, 

közösségi esemény) a történeti korok, európai és Európán kívüli, 

illetve a modern társadalmak tárgyi környezetéből hozott példák 

elemzéséből származó tapasztalatok alapján, a gazdaságos anyag-

használat érvényesítésével. 

Tananyag, témák: megszemélyesített ivóedények tervezése, (előta-

nulmányok: a középkori akvamanile). Régi korok tárgyainak átalakí-

tása napjainkban is használható tárgyakká. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történelemi kor-

szakok. 

 

Természetismeret: Az 

ember hatására bekö-

vetkező változás a táj 

képében. 

A természeti és mester-

séges, technikai és épí-

tett. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: különböző kultú-

rák eltérő létmódja, 

szemlélete. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás. 

 

Matematika: Egyszerű-

sített rajz készítése lé-

nyeges elemek megőr-

zésével. 

A tér elemei, síkbeli, 

térbeli alakzatok. Tár-

gyak tulajdonságainak 

vizsgálata. Geometriai 

modellek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, boltív, 

boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos anyag-

használat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, sorozatgyártás, 

design. 

 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A kü-

lönböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető ma-

nuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek ér-

telmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken a 

forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességei-

nek, viseletének, és kézműves tevékenységének megismerése, elem-

zése (pl. skanzen vagy helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy 

gyűjtött képek alapján).  

- A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, papír-

merítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, kisbú-

tor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. adott személyiség, 

életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció (hétköznapi, ünnepi) szá-

mára, a környezettudatosság lehetőségeinek figyelembevételével. Öv 

tervezése, gyöngyfűzés, fonott karkötő készítése. 

- Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) sajátos, legjel-

lemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző 

vizsgálata. Tananyag, témák: honfoglalás kori hajfonatkorongok és 

tarsolylemezek elemzése (szimmetrikus kompozíció, ismétlődő mo-

tívumok). Palmetta rajza, körkompozíció tervezése, rekonstruk-

ció/rajzkiegészítés, honfoglalás kori ötvöstárgy színes áttervezése).  

Hon- és népismeret: 

család és lakóhely, fal-

vak és városok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népköltészet. 

 

Természetismeret: kör-

nyezettudatosság, fenn-

tarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: népszo-

kások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyomá-

nyos foglalkozások, 

szakmák. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funk-

ció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszítmény, 

motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben vé-

gezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 



 

 

Korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás kori 

tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és gótikus templom, 

székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i székesegyház, nyírbátori 

református templom), Magyar Szent Korona és koronázási palást, épületdíszítő és oltárszob-

rok a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus 

üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai), reneszánsz és barokk palota és kastély (pl. 

Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-kastély), a rene-

szánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. 

Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet leg-

jelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, míg a magyar művészettörténetében 

megtalálható leglényegesebb példák is bemutatásra kerüljenek. A fentebb ajánlott műveken és 

alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. 

Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megkö-

zelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban ér-

telmezett kultúrtörténeti, tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a vá-

logatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a 

populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán 

kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mu-

tassák be az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a 

tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi 

korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

– A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az 

alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigye-

lés alapján. 

– Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a 

képalkotásban. 

– Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek ér-

telmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjeleníté-

se. 

– A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analó-

giájára saját jelzésrendszerek kialakítása. 

– Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetek-

ben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

– Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű 

következtetések megfogalmazása. 

– Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotó-

tevékenység során. 

– Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

– A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

– Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális 

megfigyelés pontos megfogalmazása. 

– Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felisme-

rése. 

– A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalma-

zása. 

– Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

7–8. évfolyam 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 

illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti 

nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E megismeré-

si folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a megfigyelés, 

értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni ezt a feladatot, 

hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat létrehozó, szorosan 

kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen fontos, mert az alkotó-

folyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló tanulás támogatásának 

is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és fejlesztési folyamat foko-

zottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, ennek segítségével eb-

ben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott tantárgy és a pályaori-

entáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a vizuális nevelés ér-

tékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így továbbra is nagyban 

segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel a vizuális kultúra tantárgy 

hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, így a történeti korok művészetének 

megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a történeti példák esztétikai preferenciái a 

szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. A vizuális kultúra tantárgy kevéssé ha-

gyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai a képzőművészeten kívül a vizuális 



 

 

kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek határozott célul tűzik ki a médiatuda-

tosság fejlesztését, illetve a fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet erősítését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes érdeklődését 

és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési feladata veszi 

át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern művészet és kor-

társ kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, míg a „Tárgy- és 

környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző jellegű megközelí-

tését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul.  

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értel-

mezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a mozgó-

képkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési követelmé-

nyei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális kommunikáció temati-

kai egységei után). 

7. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak meg-

figyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata és 

ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. Vizuá-

lis-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Külön-

böző festészeti, grafikai és plasztikai technikáknak a kifejezési szán-

déknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kife-

jezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalma-

zása saját és mások munkáiról. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldol-

gozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, 

fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző színérzet 

(pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendszerek (pl. pers-

pektíva, axonometria) használatával. Tananyag, téma: a színek jelké-

pes szerepe. Érzelemábrázolás a mimika és a színek kifejező erejé-

nek hangsúlyozásával. Pointillista festmény készítése főszínek al-

kalmazásával. Cél: színárnyalatok elérése optikai színkeveréssel. Egy 

pillanatnyi hangulatot érzékeltető tájkép vagy épület festése fotó 

alapján. A festmény készítésekor ne a részletek kidolgozására, ha-

nem az épület hangulatának kifejezésére helyezzük a hangsúlyt! 

 Köztéri szobrok. Néhány köztéri szobor felidézése a korábban 

megismert művészettörténeti stíluskorszakokból. A lakóhelyen vagy 

a környékén látható szobrok megnevezése.  

 Választható feladatok. Szobor tervezése adott környezetbe, pl. me-

seszereplő szobra egy játszótérre vagy vidámparkba. Milyen szobor 

díszíthetné egy színház, egy iskolaudvar, egy sportcsarnok vagy egy 

állatkert előterét? Játszótéri játékok (mászóka, csúszda) tervezése. 

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan 

értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által 

síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy 

plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, 

fotókollázs technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrá-

zis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm megjelení-

tés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése sajátos elemekkel 

vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és karaktercserék). Tan-

anyag, téma: portrérajz híres műalkotás reprodukciója vagy egy nap-

jainkban élő híres személy fotója alapján. Időutazás: régi portrék 

átalakítása. Pl. az arcok vagy a ruhák módosítása, egy napjainkban 

élő ismert személy portréjának kiegészítése régies ruhával stb. Síkból 

a térbe. Térbeli portré készítése választható technikával (papírhajto-

gatás, papírmasé, agyag, gipsz). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális közlés-

formák, a műelemzés 

verbális módszerei. 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények kap-

csolata. 

Zenei kompozíció. 

Dráma és tánc: jelene-

tek, mozgások, összetett 

mediális művészeti ha-

tások élményének fel-

dolgozása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, mozgás-

fázisok, fotókollázs, montázs, vetület, horizont, nézőpont, perspektíva. 

 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkü-

lönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelensé-

gek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés eszközei-

nek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása 

elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 

vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 

szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

- Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alap-

ján, művészettörténeti korszakok (különösen a 19. század), stílus-

irányzatok stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tema-

tikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, 

tériség, mű célja: pl. megörökítés, tanítás) szerint. 

- Tananyag, témák: A 19. század a gyors stílusváltások kora. A klasz-

szicizmus, a romantika, (historizmus, eklektika), a biedermeier, a 

magyar törtélelmi festészet. Különböző művészeti stílusok és stílus-

korszakok emberábrázolási szokásai. A portré: látvány utáni tanul-

mányrajz készítése. 

- A realizmus a 19. században. Történelmi események és a hétközna-

pi élet témái a festményeken. Népi életképek.  

- A plein air és az impresszionizmus. A képsorozat. A műtermi festé-

szet és a szabadtéri festészet összehasonlítása. 

- A pointillizmus. A posztimpresszionizmus jellemzői. 

- Stílusok és emberek (öltözetek, tárgyak, műalkotások csoportosítá-

sa, kronológiai sorrendbe állítása). 

- Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés 

adott témában. Választható feladatok. Színes portré festése az érzel-

met, a hangulatot vagy egy választott belső tulajdonságot kifejező 

vagy annak hatását megerősítő színárnyalatok kikeverésével. Kettős 

portré festése ellentétes tulajdonságok egy portrén belüli ábrázolásá-

val, pl. ilyen vagyok és ilyen szeretnék lenni címmel. Közmondások, 

szólások ábrázolása a tartalmat legjobban kifejező, a jellegzetes mi-

mikát hangsúlyozó színekkel. Különleges portrék, egyéni ötletek. 

- Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, 

fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) önálló elemzé-

se a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak megkülönbözteté-

sével, illetve az elemzés eredményének, a következtetéseknek a be-

mutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és illusztráció kapcsola-

tok létrehozása a szemléltetés érdekében).  

- Ábrázolási rendszerek: a perspektíva. A perspektíva fajtái: a vonal-, 

a levegő- és a színperspektíva. Geometrikus alapformák látvány utáni 

távlati ábrázolása. A kocka vagy a hasáb látszati képe. Egy- és 

kétiránypontos perspektíva (irányvonalak, iránypont, horizont). 

Vetületi ábrázolás. A kocka és a csonkolt kocka vetületi képe. A 

képsíkrendszer. A Monge-féle háromképsíkos vetületi ábrázolás. A 

vetületi képek értelmezése. Axonometrikus ábrázolás. Egy- és két-

méretű axonometrikus ábrázolás szerkesztésének megismerése. A 

kocka csonkolása felezéssel, negyedeléssel, harmadolással. Rekonst-

rukciós feladatok. 

- Szögletes sík- és térformák. Síklapok távlati ábrázolása (pl. leporel-

ló,  origami). Tanulmányrajzok készítése a papírmodellről. Játék a 

vonalakkal. Szerkesztések (pl. tükörképes kompozíció létrehozása, 

vagy mintatervezés: geometrikus formák [négyzet-kör-negyedkör] 

felhasználásásával).  

- Bűvös kocka készítése papírból. Kaleidociklusok tanulmányozása, 

készítése.  

- Térplasztikák készítése papírból. 

- Az anyagok felülete (pl. tanulmányrajz készítése egy összegyűrt 

rajzlapról). Drapériatanulmányok és variációik. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok 

és irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális megjele-

nítése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a művészeti ágak 

mellérendelt viszonyai-

nak megtapasztalása. 

 

Ének-zene: művészet-

történeti és zenetörténeti 

összefüggések. 

 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axonomet-

ria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetviszonylat, 

takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, for-

matömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, vo-

nal-, formaritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, intermediális kifeje-

zés/műfaj, kortárs művészet. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3. Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos haszná-

lati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. kitalált, „képte-

len tárgyról”) a különféle jelentésmódok, ábrázolások megfigyelésé-

nek céljával. Formaelemzés, formaátalakítás: napjaink tárgyainak át-

tervezése egy önállóan választott régi stílusban, pl. barokk kerékpár, 

gótikus mobiltelefon, rokokó vasaló stb. Emberiesedett tárgyak terve-

zése, pl. szék és lábas valódi lábakkal. Egy tárgy „emberiesedésének” 

folyamatábrái. Az átalakulás lépései. 

4. Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelenítése 

egyezményes jelzések használatával (pl. grafikonon, diagramon), 

és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával, a jelentésváltozatok meg-

felelő működésének tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szöveg és kép vi-

szonya. Nyelvi és nem 

nyelvi kódok minden-

napi közlési helyzetek-

ben. Meggyőző kom-

munikáció. Ábrák, ké-

pek, illusztrációk kap-

csolata a szöveggel. Szó 

szerinti és metaforikus 

jelentés. 

 

– Matematika: Rajzolt, 

illetve tárgyi jelek ér-

telmezése. Rendszeral-

kotás: elemek elrende-

zése különféle szem-

pontok szerint. Rend-

szerezést segítő eszkö-

zök (fadiagram, útdiag-

ram, táblázatok). 

 

– Földrajz: a minden-

napi környezetben elő-

forduló jelek, jelzések, a 

jelekből álló informáci-

óhoz kapcsolódó kom-

munikáció. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, (gra-

fikon), (diagram). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

3 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rög-

zítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmezhető 

megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének értelmezése 

kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. taumatróp fotokollázs techni-

kával, rajzolt/fotózott zootróp-szalag készítése zootróp-

dobba/hengerbe). 

 

Dráma és tánc: cselek-

mény, jelenet, feszült-

ség, konfliktus, forduló-

pont; díszlet, jelmez, 

kellék, fény- és hangha-

tások. 

 

– Magyar nyelv és iro-

dalom: elbeszélő, cse-

lekmény, epizód, hely-

szín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselek-

ményt alkotó elemek, 

fordulatok, jelenet, 

konfliktus, feszültség, 

tetőpont, fordulópont. 

 

– Informatika: Egysze-

rű animációk. A ha-

gyományos médiumok 

modern megjelenési 

formái. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), retinális 

utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, nézet (gépállás, 

gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, fordulat, elbe-

szélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

1 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rög-

zítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. Ref-

lektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális kommuniká-

ció különböző formáinak csoportosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, motívumok 

egységes egésszé szervezése új információközlés, alkotás létrehozása, 

különféle technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 

fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” mozgóképi részle-

tek „összeszerelésével”) érdekében. 

- A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a montázs néhány 

alaptípusának felismerése, összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illet-

ve játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, Rodriguez: 

Desperado, Lang: M – Egy város keresi a gyilkost) elemzése, összeha-

sonlítása kapcsán. 

Dráma és tánc: ellentét 

és párhuzam, a feszült-

ségteremtés eszközei. 

 

– Magyar nyelv és iro-

dalom: a kompozíció 

meghatározó elemei; 

különböző nézőpontú 

elbeszélés; cselekmény, 

epizód, helyszín, sze-

replő, leírás, párbeszéd, 

jellemzés; szerkezet, a 

cselekményt alkotó 

elemek; ismétlés, foko-

zás, párhuzam, ellentét; 

metaforikus jelentés; 

allegória, szimbólum; 

szórakoztató irodalom, 

filmes feldolgozások. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi szer-

kesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-

cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempontok 

alapján, olvasása, értelmezése. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek 

felismerése és megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból le-

vonva (pl. képek szóbeli leírásával, „közvetítésével” történő rekonst-

ruálással). Portré ábrázolása leírás alapján. Mozaikkép (fantomkép) 

készítése. 

- A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása, ösz-

szehasonlítása a különféle vizuális kifejező eszközök, médiumok tuda-

tosítása érdekében. Képek az utcán, plakátok csoportosítása típusaik 

szerint, majd tervezése. Házfalak, tűzfalak tervezése. 

- Többértelműség. Lehetetlen ábrák (paradoxon helyzetek). A Necker-

kocka. Optikai csalás. Illuzionisztikus térábrázolás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Nyelvi és nem 

nyelvi kódok, minden-

napi közlési helyzetek, 

meggyőző kommuniká-

ció. A nyomtatott és az 

elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori szö-

vegtípusok (pl. média-

szövegek). Ábrák, ké-

pek, illusztrációk kap-

csolata a szöveggel. 

Információhordozók 

természete, kommuni-

kációs funkcióival és 

kultúrájával (pl. vizuá-

lis, audiovizuális, elekt-

ronikus). 

 

- Informatika: Multimé-

diás dokumentumok 

elemei. Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák. 

Kommunikációs médi-

umok és szerepük. A 

hagyományos médiu-

mok modern megjelené-

si formái. 

 

- Matematika: Osztályo-

zás. Rendszeralkotás  

elemek elrendezése; 

rendszerezést segítő 

eszközök (pl. tábláza-

tok). 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és köz-

vetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, internet, 

gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes forgatókönyv, fotográ-

fia, mozgókép, (techno)médium. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős termé-

szete 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. Alap-

szintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2. A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrázoló 

és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és tudatosítása 

(pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy híradórészletek tanulmá-

nyozása alapján). A dokumentum és a fikció fogalmának magyaráza-

ta konkrét példákon keresztül (pl. Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr 

Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultú-

ra: az elbeszélő, előadó 

kifejezési szándékának 

szubjektív nézőpontja. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi áb-

rázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textu-

sok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a média-

szövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány fontos 

alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, helyes al-

kalmazása élőszóban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzé-

se. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, 

animációs filmek) megfigyelése és elemzése annak tudatosítása cél-

jából, hogy melyek a figyelemirányítás, kiemelés eszközei (legfonto-

sabb motívumok ismétlése, közelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok, 

kameramozgások, váltakozó beállítások tempója). 

- Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak rend-

jének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek meg-

konstruálása során alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő 

eljárások tudatosítása érdekében (pl. címrend, betűméret, tipográfia, 

szín és folthatások, tördelés, írott szöveg és képi illusztráció viszo-

nya, képaláírás, linkek, felnyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok). 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultú-

ra: a hangsúlyozás, 

nyomatékosítás eszkö-

zei a társművészetek-

ben. 

 

 Informatika: a ha-

gyományos médiumok 

modern megjelenési 

formáinak megismerése, 

alkalmazása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, tipográ-

fia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolás-

ban 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a kiha-

gyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó konvenciók 

elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzé-

se. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és a 

montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi ábrázolásban (pl. 

a cselekmény folyamatosságának és ritmusának megteremtése, a 

mozgóképi szöveg jellemző terének és idejének létrehozása, jelen-

tésalkotás) kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy 

történet tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), az 

alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása érdekében (pl. 

lineáris, párhuzamos montázs, flashback, flash forward). 

 Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) ösz-

szevetésével a montázshatás általánosabb, emberi gondolkodást és 

kifejezést jellemző értelmének tanulmányozása. 

Informatika: Digitális 

képek jellemzőinek 

megismerése (pl. méret, 

szín, színmélység, kont-

raszt), minőségének 

javítása. Képszerkesztő 

program használata. 

Műveletek képekkel, 

képszerkesztés, képvá-

gás. Montázs készítése. 

Digitális hangformátu-

mok megismerése. Az 

egyes formátumok kö-

zötti átalakítás elvégzé-

se. Hang vágása egy 

hangszerkesztő program 

segítségével. 

 

 Magyar nyelv és iro-

dalom; ének-zene; drá-

ma és tánc: időbeli és 

térbeli változások kife-

jezései különböző esz-

közökkel. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok meg-

fogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása 

a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek értelmezése 

vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos informá-

ciók gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervváz-

latok készítése. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése kü-

lönböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő érvénye-

sítése. A választás lehetőségének mérlegelése a feladatmegoldás során 

felmerülő ötletek között.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

 Tárgytervezés, tárgyalkotás (pl. érdekes eszköz) a vizuális felmé-

résből, megismerésből származó elemző tapasztalatok (pl. rajzos 

felmérés) alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

Tananyag, téma: divatos hölgy és úr a 19. század első felében. A 

magyar díszruha.Tárgy- és környezetkultúra. Régi és új tárgyak. 

Használati tárgy tervezése adott funkcióra és stílusban. Tárgyak a 

múzeumokban, pl. Néprajzi Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Tör-

téneti Múzeum. 

 Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. textilterv, CD-borító, 

falfestmény az iskola udvarán). 

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok 

vagy más funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes tárgy) 

érdekében. Egy napjainban ismert használati tárgy átalakítása más 

funkciójú működésre, pl. vasalóautó. 

 Tananyag, téma: formaátalakítás. Érdekes, szokatlan, vicces tár-

gyak tervezése. A forma és környezete: a lakberendezés tárgyai. Az 

enteriőr. Lakberendezés. Hagyományos és szokatlan bútorok. For-

maelemzés, látvány utáni tanulmányrajz, tárgytervezés.  

 Választható ábrázolási feladatok. 

Egy forgószék tervezése saját részre a tanulóasztal mellé. 

Egy katalógusban megjelent szék axonometrikus rajzának megszer-

kesztése és a rajz színezése feltűnő színekkel és mintákkal. 

Egy szokatlan formájú, szoborszerű szék tervezése. 

Bútortervek készítése egy ismert személy számára az emberi tulaj-

donságok és a tárgy jellemzőinek ötvözésével. 

Illusztráció készítése Gazdag Erzsi: A szék című verséhez. 

 Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, 

metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szerkesztéssel és szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az ötlettől a kivitele-

zésig. A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a köz-

vetlen környezetben. Tananyag, téma: alkotások az utcán – reklám-

plakátok, feliratok, házak, falfestmények, szobrok, szökőkutak, utca-

bútorok, játszótéri játékok, lámpák stb. 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetü-

leti ábrázolás. 

 

 Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése, 

tevékenységhez szüksé-

ges információk kivá-

lasztása, tervezés szere-

pe, jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, esz-

közhasználat. Lakókör-

nyezet-életmód. Tár-

gyak, szerkezetek, ren-

deltetés. 

 

 Biológia-egészségtan: 

Minőségi tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi ter-

mészet- és környezetvé-

delmi problémák felis-

merése. Környezettuda-

tos magatartás, fenntart-

hatóság. 

 

 Földrajz: védett hazai 

és nemzetközi természe-

ti értékek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, alap-

rajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, vonalfajta, 

környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigye-

lés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alakított, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különbö-

ző korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és tömegalakí-

tást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást 

vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint 

(pl. anyaghasználat, funkció).  

 Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és tö-

megalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, térlefedések) 

szolgáló építészeti megjelenések összegzése a fontosabb építészet-

történeti példák alapján.  

 Tananyag, téma: az enteriőr stílusváltozásai a különböző történel-

mi korszakokban. Lakásbelsők képe régi stíluskorszakokból és nap-

jainkból. Jellegzetes példák megfigyelése az úri, a polgári és a népi 

építészetből. Választható feladatok: Egy lakószoba berendezési ter-

vének ábrázolása szabadkézi rajzban. Egyszerű belső tér ábrázolása 

axonometrikus szerkesztéssel. 

 A perspektivikus ábrázolás. Geometrikus alapformák látvány utáni 

távlati ábrázolása. Egy- és kétiránypontos perspektíva (irányvonalak, 

iránypont, horizont). Vetületi ábrázolás. A vetületi képek értelmezé-

se. Axonometrikus ábrázolás. Szerkesztett képek és formák. Képala-

kítás a megismert axonometrikus szerkesztésekkel. A műszaki ábrák 

hagyományos és új megoldásai. A számítógépes rajzolás jelentősége 

(előnyei, hátrányai). 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető népraj-

zi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) tárgykultúrájá-

nak (pl. épület, öltözék, használati tárgy) elemző vizsgálata és leg-

fontosabb jegyei alapján megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Különböző népművészeti motívumokat gyűjtése, majd egy színkom-

pozíció (festmény vagy színes grafika) készítése a választott népi 

motívumok felhasználásával.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: épületek, használati 

és dísztárgyak megfi-

gyelése. 

 

– Hon- és népismeret: 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek. Hagyo-

mányos paraszti tárgy-

kultúra. 

 

– Földrajz: A természe-

ti környezet és a kultúra 

összefüggései. Magya-

rország és a Kárpát-

medence földrajza, kul-

turális régió. 

 

– Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnye-

zet és életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendelteté-

se. 

 

– Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropo-

lisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, ritu-

ális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari 

formatervezés. 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 



 

 

A különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az 

alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház, W. Clark A. Clark: Lánchíd, Péchy Mihály: Református Nagytemplom, Kühnel 

Pál, Packh János, Hild József: Főszékesegyház, Hild József: Székesegyház). A 19. század 

festészetének és szobrászatának megjelenései (id. Markó Károly: Visegrád, Ferency István: 

Pásztorlányka, Antonio Canova: Géniusz). A romantika, biedermeier, a magyar törtélelmi 

festészet, a realizmus, az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus festői és építészei (pl. 

Joseph Paxton, Feszl Frigyes, Ybl Miklós, Gustave Eiffel, Schulek Frigyes, Jean-Auguste-

Dominique Ingres, John Constable, Eugéne Delacroix, Francisco Goya, Jea-Francois Millet, 

William Turner,  Claude Monet, Eduard Manet, Williem Morris, Paul Gauguin, Georges 

Seurat, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Székely Bertalan, Benczúr Gyula, Madarász Viktor, 

Wágner Sándor, Than Mór, Paál László, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál).  

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, míg a magyar művészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példák is bemutatásra kerüljenek. A fentebb ajánlott műveken és 

alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. 

Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus 

megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem 

nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az 

esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas 

művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy 

tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) 

független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, 

valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a 

történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk (pl. 

építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 

illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti 

nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E megismeré-

si folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a megfigyelés, 

értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni ezt a fela-

datot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat létrehozó, 

szorosan kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen fontos, mert 

az alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló tanulás 

támogatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és fejlesz-

tési folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, 

ennek segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott 



 

 

tantárgy és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a 

vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így to-

vábbra is nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel a vizuá-

lis kultúra tantárgy hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, így a történeti korok 

művészetének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a történeti példák esztétikai 

preferenciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. A vizuális kultúra tantárgy 

kevéssé hagyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai a képzőművészeten kívül a 

vizuális kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek határozott célul tűzik ki a 

médiatudatosság fejlesztését, illetve a fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet erősítését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes érdeklődését 

és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési feladata veszi 

át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern művészet és 

kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, míg a „Tárgy- 

és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző jellegű megkö-

zelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul.  

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értel-

mezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a mozgó-

képkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési követelmé-

nyei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális kommunikáció temati-

kai egységei után). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak meg-

figyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata és 

ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. Vizuá-

lis-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Külön-

böző festészeti, grafikai és plasztikai technikáknak a kifejezési szán-

déknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kife-

jezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalma-

zása saját és mások munkáiról. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldol-

gozása színes technikákkal (pl. színismeretek áttekintése, a monok-

róm festészet), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve külön-

böző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használa-

tával. Színkontrasztok fajtáinak összegzése, színtani kísérletek. Szín-

kontrasztok megfigyelése a műalkotásokon. Ellentétes tulajdonságok, 

érzelmek, fogalmak ábrázolása. Csontváry Magányos cédrus című 

festményéhez kapcsolódó rajzi feladatok (pl. „faönarckép” tervezé-

se). 

 A színek hatásai. A színek szimbolikus jelentése. (pl. önjel vagy 

mandala tervezése a színek érzelmi szerepét hangsúlyozva, illetve 

képátalakítás a Vadakra jellemző szín- és faktúrahasználattal, vagy 

emberi alakot ábrázoló kollázsok készítése Matisse nyomán. 

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan 

értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által 

síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy 

plasztikai megjelenítéssel). 

 További színhez kapcsolódó feldolgozási lehetőségek: festés zené-

re, (pl. egy választott zene hangulatának megörökítése festményen). 

Játékos csoportmunka: Pollock festői módszerének, a dripping festé-

szeti technikának a kipróbálása a gyakorlatban. 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrá-

zis készítése (pl. Picasso képei, melyet Velázquez nyomán készített, 

vagy Dali Fiókos Vénusz című alkotása, továbbá Barabás Márton 

kortárs festőművész Párkák című műve is jó kiindulási alap lehet 

ezeknél a feladatoknál). Képátalakítás különböző módszereinek meg-

ismerése (pl. egy valósághű fénykép alapján a kép átalakítása [táj-

képfestés] a Vadakra jellemző szín- és faktúrahasználattal.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális közlés-

formák, a műelemzés 

verbális módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények kap-

csolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, mozgások, összetett 

mediális művészeti ha-

tások élményének fel-

dolgozása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkü-

lönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelensé-

gek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés eszközei-

nek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása 

elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 

vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 

szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alap-

ján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. 

század irányzatai: fauvizmus, kubizmus, futurizmus, expresszioniz-

mus, absztrakt irányzatok, konstruktivizmus, dadaizmus, szürrealiz-

mus, op-art, valamint a kortárs művészet) stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, forma-

rend, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl.  megörökítés, 

provokálás) szerint. Általános bevezető a modern művészetről. An-

nak összegzése Mi a modern művészet? Beszélgetés a modern szob-

rászat és festészet néhány jelentősebb alkotásáról. Műfaji határok 

összemosódási folyamatának elemzése.  

- Egy ismert épület kubista stílusban való megjelenítése. A kubista 

képszerkesztés módszereit tükröző rajzok, festmények vagy kollá-

zsok készítése. 

- Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés 

adott témában. Képvariációk színekkel: Deim Pál Ádám és Éva című 

szitasorozatának elemzéséhez kapcsolódó feladatok. Portrésorozat: 

különböző érzelmeket kifejező portrék ábrázolása.  

- Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, 

fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) önálló elemzé-

se a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak megkülönbözteté-

sével. 

- A perspektivikus kép szerkesztésének szabályai. Egyszerűsített vo-

naltávlati szerkesztések.  

- A szürrealizmus festészetéhez kapcsolódva. „A különc zseni”, Dalí 

művészetének bemutatatásán keresztül egyéni álomképek festése. 

Beszédes képkeretek tervezése.  

- A tanulmány fogalma. Drapériák a műalkotásokon. Pl. egy (vagy 

két) ponton felfüggesztett textildarab lerajzolása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok 

és irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális megjele-

nítése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a művészeti ágak 

mellérendelt viszonyai-

nak megtapasztalása. 

Ének-zene: művészet-

történeti és zenetörténeti 

összefüggések. 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axonomet-

ria, egy- és kétiránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, plasztici-

tás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetviszony-

lat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, 

formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, 

vonal-, formaritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, intermediális kifeje-

zés/műfaj, kortárs művészet. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

5. Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos haszná-

lati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. kitalált, „képte-

len tárgyról”) a különféle jelentésmódok, ábrázolások megfigyelésé-

nek céljával. 

6. A szimbólum és különző fajtái. Összetett képi szimbólumok. Stili-

zálás illetve redukálás folyamatának, módszereinek megfigyelése a 

műalkotásokon (pl. állatot szimbolizáló jel tervezése). 

7. Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelenítése 

egyezményes jelzések használatával (pl. grafikonon, diagramon), 

és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával [pl. önjelek tervezése  egy 

megismert jelentéstár alapján, geoetriai formákat, számokat, betűket és 

állatszimbólumokat tömörítve], a jelentésváltozatok megfelelő műkö-

désének tudatosítása érdekében. Egy adott jelről, vagy ábráról verbális 

információk megfogalmazása.   

8. Diagram, grafikon, piktogram, embléma témakör feldolgozása. 

Különző logók (pl. környezetvédelmi, iskolai) vagy horoszkópjelek 

tervezése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szöveg és kép vi-

szonya. Nyelvi és nem 

nyelvi kódok minden-

napi közlési helyzetek-

ben. Meggyőző kom-

munikáció. Ábrák, ké-

pek, illusztrációk kap-

csolata a szöveggel. Szó 

szerinti és metaforikus 

jelentés. 

Matematika: Rajzolt, 

illetve tárgyi jelek ér-

telmezése. Rendszeral-

kotás: elemek elrende-

zése különféle szem-

pontok szerint. Rend-

szerezést segítő eszkö-

zök (fadiagram, útdiag-

ram, táblázatok). 

Földrajz: a mindennapi 

környezetben előforduló 

jelek, jelzések, a jelek-

ből álló információhoz 

kapcsolódó kommuni-

káció. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, (szimbólum, grafikon, 

diagram, embléma, logó). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rög-

zítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmezhető 

megjelenítése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének értelmezése 

kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. rajzolt/fotózott zootróp-szalag 

készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

– Pl. A futurista művészek képalkotói módszereinek tanulmányozása. 

A festészet és a fotóművészet kapcsolata.  

– A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd 

kreatív alkalmazása összetettebb feladat kapcsán (pl. képregény, story-

board), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének felismerését 

célozza meg.  

– Képregények készítése egyéni témaválasztás alapján (pl. 

metamorfozis témájában).  

Dráma és tánc: cselek-

mény, jelenet, feszült-

ség, konfliktus, forduló-

pont; díszlet, jelmez, 

kellék, fény- és hangha-

tások. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: elbeszélő, cselek-

mény, epizód, helyszín, 

szereplő, leírás, párbe-

széd, jellemzés; szerke-

zet, a cselekményt alko-

tó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, fe-

szültség, tetőpont, for-

dulópont. 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A hagyomá-

nyos médiumok modern 

megjelenési formái. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp), retinális utóképhatás, a 

mozgás illúziója, animáció, képregény, story-board. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

1 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rög-

zítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. Ref-

lektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális kommuniká-

ció különböző formáinak csoportosítása. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, motívumok 

egységes egésszé szervezése új információközlés, alkotás létrehozása, 

különféle technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 

fotókollázs) érdekében. 

– Pl. A dadaizmus művészettörténeti elemzése kapcsán is bemutatható 

a montázs, illetve a montázs-elv. A Merz (Kurt Schwitters művészete). 

A montázs készítésének különbző fajtái. Egyéni portfolió összeállítá-

sa, készítése megadott szempontok szerint.  

Dráma és tánc: ellentét 

és párhuzam, a feszült-

ségteremtés eszközei. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a kompozíció 

meghatározó elemei; 

különböző nézőpontú 

elbeszélés; cselekmény, 

epizód, helyszín, sze-

replő, leírás, párbeszéd, 

jellemzés; szerkezet, a 

cselekményt alkotó 

elemek; ismétlés, foko-

zás, párhuzam, ellentét; 

metaforikus jelentés; 

allegória, szimbólum; 

szórakoztató irodalom, 

filmes feldolgozások. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi szer-

kesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-

cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempontok 

alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek 

felismerése és megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból le-

vonva (pl. képek szóbeli leírásával, „közvetítésével” történő rekonst-

ruálással). 

– Kitalált történet írása Dalí Az égő zsiráf című festményéről. 

– A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása, ösz-

szehasonlítása a különféle vizuális kifejező eszközök, médiumok tuda-

tosítása érdekében. 

– A fotó és a film kapcsolata (képsorozatok, képkivágások: közelkép, 

nagytotál, félközeli beállítások megfigyelése). 

– Az op-art művészet jellemzői. Térhatás és mozgás két dimenzióban. 

Optikai illúziók elemző vizsgálata. 

– Furfangos képi illúziók. Többértelmű képek vizsgálata. 

– Plakátművészet régen és ma. Pl. plakáttervezés a szecesszió divatjá-

ból kiindulva. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Nyelvi és nem 

nyelvi kódok, minden-

napi közlési helyzetek, 

meggyőző kommuniká-

ció. A nyomtatott és az 

elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori szö-

vegtípusok (pl. média-

szövegek). Ábrák, ké-

pek, illusztrációk kap-

csolata a szöveggel. 

Információhordozók 

természete, kommuni-

kációs funkcióival és 

kultúrájával (pl. vizuá-

lis, audiovizuális, elekt-

ronikus). 

Informatika: Multimé-

diás dokumentumok 

elemei. Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák. 

Kommunikációs médi-

umok és szerepük. A 

hagyományos médiu-

mok modern megjelené-

si formái. 

Matematika: Osztályo-

zás. Rendszeralkotás  

elemek elrendezése; 

rendszerezést segítő 

eszközök (pl. tábláza-

tok). 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és köz-

vetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, internet, 

gesztusnyelv, plakát, képes forgatókönyv, fotográfia, mozgókép, médium. 

Képkivágás, nézet (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezá-

rás, konfliktus, fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős termé-

szete 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. Alap-

szintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrázoló 

és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és tudatosítása 

(pl. híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a 

fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultú-

ra: az elbeszélő, előadó 

kifejezési szándékának 

szubjektív nézőpontja. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi áb-

rázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textu-

sok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a média-

szövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány fontos 

alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, helyes al-

kalmazása élőszóban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzé-

se. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Mozgóképi szövegek (pl. reklámok, klipek) megfigyelése és elem-

zése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, 

kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, 

fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások 

tempója). 

– Napilapok, magazinok, címlapok és belső oldalak rendjének meg-

figyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek megkonstruálása 

során alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások tuda-

tosítása érdekében (pl. címrend, betűméret, tipográfia, szín és foltha-

tások, tördelés, írott szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, 

linkek, felnyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok). 

– Újság, magazin vagy könyvborító címlapjának megtervezése.  

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultú-

ra: a hangsúlyozás, 

nyomatékosítás eszkö-

zei a társművészetek-

ben. 

Informatika: a hagyo-

mányos médiumok mo-

dern megjelenési formá-

inak megismerése, al-

kalmazása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, címrend, tipográfia, tördelés, illusztráció, 

képaláírás. 

 

 

 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolás-

ban 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a kiha-

gyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó konvenciók 

elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzé-

se. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és a 

montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi ábrázolásban (pl. 

a cselekmény folyamatosságának és ritmusának megteremtése, a 

mozgóképi szöveg jellemző terének és idejének létrehozása, jelen-

tésalkotás) kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy 

történet tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), az 

alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása érdekében (pl. 

lineáris, párhuzamos montázs, flashback, flash forward). 

- Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) össze-

vetésével a montázshatás általánosabb, emberi gondolkodást és kife-

jezést jellemző értelmének tanulmányozása. 

Informatika: Digitális 

képek jellemzőinek 

megismerése (pl. méret, 

szín, színmélység, kont-

raszt), minőségének 

javítása. Képszerkesztő 

program használata. 

Műveletek képekkel, 

képszerkesztés, képvá-

gás. Montázs készítése. 

Digitális hangformátu-

mok megismerése. Az 

egyes formátumok kö-

zötti átalakítás elvégzé-

se. Hang vágása egy 

hangszerkesztő program 

segítségével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc: időbeli és térbe-

li változások kifejezései 

különböző eszközökkel. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret    

4 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok meg-

fogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása 

a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek értelmezése 

vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos informá-

ciók gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervváz-

latok készítése. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése kü-

lönböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő érvénye-

sítése. A választás lehetőségének mérlegelése a feladatmegoldás során 

felmerülő ötletek között.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő [öv, táska, ékszer stb.]), 

tárgyalkotás (pl. állóóra-, lámpa, illetve közlekedési eszközök [repü-

lő, léggömb, autó, motor, stb.] tervezése) a vizuális felmérésből, 

megismerésből származó elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) 

alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

- Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, met-

szetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. lakóház, szoba)  meg-

jelenítése szerkesztéssel és szabadkézi rajzban, illetve az önálló ter-

vezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az ötlettől a kivitelezé-

sig. 

- Természeti forma részletes rajzi elemzése (értelmező vázlatok, fá-

zisrajzok, keresztmetszetek megjelenítése). Választható feladatok: 

pl. a) Illusztráció készítése egy növényhatározóba. b) Egy citromról 

(vagy bármely gyümölcsről, zöldségről) tanulmányrajzok készítése. 

c) Koponyák ábrázolása. 

- A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a közvetlen 

környezetben. Kertek és parkok. Kerttervezés: geometrikus formára 

nyírt sövények térbeli ábrázolása. Sövénylabirintus tervének elkészí-

tése. Adott kert felülnézeti képéből kiinduló rajzos feladatok. 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetü-

leti ábrázolás. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése, 

tevékenységhez szüksé-

ges információk kivá-

lasztása, tervezés szere-

pe, jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, esz-

közhasználat. Lakókör-

nyezet-életmód. Tár-

gyak, szerkezetek, ren-

deltetés. 

Biológia-egészségtan: 

Minőségi tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi ter-

mészet- és környezetvé-

delmi problémák felis-

merése. Környezettuda-

tos magatartás, fenntart-

hatóság. 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, alap-

rajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, vonalfajta, 

környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret    

5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigye-

lés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alakított, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különbö-

ző korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és tömegalakí-

tást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3. A modern építészet jellemzői, sajátosságai, jeles képviselői. A 

Bauhaus. A Nagy Lakóegység (funkcionalista stílus). Szoborszerű 

épületek (organikus építészet). Az organikus építészet magyar köve-

tői. A funkcionalista és az organikus építészet összehasonlítása. 

4. Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és tö-

megalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, térlefedések) 

szolgáló építészeti megjelenések összegzése a fontosabb építészet-

történeti példák alapján. 

5. Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető népraj-

zi tájegység tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján megkülönböztetése 

más tárgycsoportoktól. Népismeret: a szőttesek. Csíkos vagy négy-

zethálós mintatervek készítése. Papírszövés. Maszk készítése (pl. 

maori, állatos, busó stb.) álarcok tervezése. Régi magyar népszokás-

ok felelevenítése, kutatómunka az interneten vagy a könyvtárban. Pl. 

a karácsonyhoz köthető témák ábrázolása csoportmunkában vagy 

egyénileg. 

6.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: épületek, használati 

és dísztárgyak megfi-

gyelése. 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek. Hagyo-

mányos paraszti tárgy-

kultúra. 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései. Magya-

rország és a Kárpát-

medence földrajza, kul-

turális régió. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnye-

zet és életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendelteté-

se. 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, használati tárgy, dísztárgy, 

rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, 

ipari formatervezés. 



 

 

 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben vé-

gezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott:  

- 19–20. század fordulójának irányzatai, [azaz szecesszió és szimbolizmus] pl. A. Gaudi, A. 

Rodin, G. Klimt, Toulouse-Lautrec, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar),  

- 20. századi, [azaz fauvizmus, kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, absztrakt irányzatok, 

konstruktivizmus, dadaizmus, szürrealizmus, op-art]  (pl. W. Gropius, Breurer Marcell, Gerrit 

Thomas Rietveld, Friedrich Hundertwasser, F. L. Wright, Le Corbusier,  H. Moore, H. Matis-

se, V. Kandinszkij, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, K. Schwitters, U. Boccioni, S. Dali, 

P. Mondrian, K. Malevics, P. Klee, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely). To-

vábbá  

-  a kortárs irányzatok példái (pl. Makovecz Imre, Erdély Miklós, Barabás Márton, Olajos 

György, Sipos Eszter). 

- A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, míg a magyar művészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példák is bemutatásra kerüljenek. (Pl. Ferenczy Károly, Fényes 

Adolf, Tihanyi Lajos, Czóbel Béla, Szőnyi István, Egry József, Medgyessy Ferenc, Borsos, 

Miklós néhány jelentősebb alkotása.)    

A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további 

műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem 

kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban 

művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, tárgytörténeti tartalmakat 

mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott 

téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék 

az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. 

akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális 

kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs 

kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is 

felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 

 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása 

az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdeké-

ben.  

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy köz-

lő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazá-

sa. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelené-

sek egyszerű értelmezése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, 

síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs 

eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szö-

vegszervező alapeszközeinek felismerése. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való 

viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meg-

különböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összeha-

sonlítása. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazá-

sa. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

9–10. évfolyam 

 

Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint eddig – a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai, 

művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap 

a kritikai gondolkodás és problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység 

fejlesztése. A felnőtté válás folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés 

erősítése, amely kiváltképp a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, 

egyénre szabott feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél tar-

talmaként választott társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy jellemző mód-

szertanából következő munkamódszer (pl. gyakori csoportmunka), erősítik a szociális kompe-

tenciát, az egymás iránt érzett felelősségvállalást. 

A médiatudatosság fejlesztését különösen indokolja a kortárs társadalom igénye, amely a fia-

talok médiahasználati szokásai miatt egyre fontosabb szerepet kap az adott iskolaszakaszban. 

E fejlesztés fontosságának hangsúlyozása különösen indokolt az adott tantárgyban, hisz az 

információs csatornák gazdagodása a szöveges információbefogadás mellé felzárkóztatja a 

vizuális információk tudatos befogadásának fontosságát is, mivel az információk forrása és 

jellege alapján szöveg és kép együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élet-



 

 

helyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális 

megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. 

A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevéssé a kifejező szándékú rajzi, festészeti 

produktumok létrehozása a cél, mint inkább a tervezői gondolkodás fejlesztése, illetve a tech-

nikai médiumok felhasználásával létrehozható produktumok elkészítése, amely egyúttal 

hozzájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez. Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint 

az előzőben – a vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális kommunikációhoz” kapcso-

lódó fejlesztés kerül előtérbe, amely közvetlen kapcsolatban van a médiafogyasztás tuda-

tosságának erősítésével, illetve a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület vizsgálatával a 

környezettudatos életforma jelentőségének megértése és elfogadása nyer fontosságot. Miután 

a tantárgy kultúraközvetítő szerepe erősödik, egyre lényegesebb a befogadó tevékenység 

jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó tárgyakban szerzett ismeretek, tapasztalatok 

koherens felhasználásával. 

Az alsóbb iskolaszakaszban (5–8. évfolyamon) a gyerekek már ismerkedtek a különböző 

kultúrák és korok vizuális művészeti megjelenéseivel, e szakaszban az ismeretek rendsze-

rezése, szintézise, illetve az esetleges kronologikus megközelítésen túl egy problémaközpontú 

közvetítés ígér hatékonyságot.  

A gimnázium 9–10. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Nyitott műal-

kotások befogadására, képes a vizuális események önálló feldolgozására, életkorának megfe-

lelő szintű értelmezésére, ennek során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motí-

vumok, formai megoldások közötti kapcsolódási pontokat azonosítására, többféle értelmezési 

kontextusban helyezésére. A tanuló képes állóképi, plasztikai, mozgóképi és intermediális 

karakterű megjelenítésre. Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek különböző 

funkciókra történő önálló átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel 

és anyagokkal. Képes a média által alkalmazott álló- és mozgóképi kifejezőeszközöket értel-

mezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem 

kívánatos tartalmak elhárítására. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználá-

sában. Képes arra, hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, 

információt, támogatást kérjen. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást 

segítő információk megosztására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a független-

ség, a kreativitás és az innováció jellemzi. 

 

9. évfolyam 

 

Éves óraszám: 36 óra  

Heti óraszám: 1 óra 

 

Részletes fejlesztési célok és követelmények 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

   5 óra 



 

 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vi-

zuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenysé-

gekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotá-

sokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a kifeje-

zési szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-

rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Ér-

zelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A 

kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt 

téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális 

megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. 

Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Irodalmi (zenei) mű 

vagy történelmi esemény feldolgozása. Hagyományos és új vizuális 

technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és má-

sok munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Művészeti élmények (pl. zene, mozgás) megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangula-

tát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel). Tartalom, té-

ma: hangszerek formájából kiinduló képalkotás, mintatervezés. A 

zene tartalmát kifejező jel, piktogram, embléma tervezése. 

-  Művészeti alkotások és természeti formák kifejező, sajátos átdol-

gozása, átírása, pl. stilizálás, jelalkotás, léptékváltás, nagyítás. Tarta-

lom, témák: képalkotás és alkalmazott grafikai tervek készítése műal-

kotások és a látott formák részleteinek felhasználásával, pl. bélyeg 

tervezése,  

- Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. 

kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés eszközei-

nek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, aránytorzítás, forma-

redukció).  

Tartalom, témák: a tanulmányrajz részletének nagyításával képzett 

képalkotás. Felületalkotás: faktúravariációk készítése. 

- Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg szí-

nek) hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése érdeké-

ben (pl. feszültség, nyugalom). 

 Tartalom, témák: színszótár készítése, a színek csoportosítása adott 

szempontok alapján, pl. kémiai eredetű 

festékszínek, tulajdonnevekről elnevezett színek stb. Szubjektív szí-

nek: egy adott személy tulajdonságainak kifejezése színekkel. Nonfi-

guratív én-kép festése. Pillanatnyi hangulat kifejezése kalligrafikus 

jelekkel. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Irodalmi szöveg 

értelmezése. Szöveg és 

kép kapcsolata. 

 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. 

Transzformációk. Ma-

tematikai összefüggések 

(pl. aranymetszés). 

 

Ének-zene: zenei befo-

gadó élmények. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, táncmozgások, ösz-

szetett mediális  hatások 

élményének feldolgozá-

sa. 

 

Informatika: számítógép 

felhasználói szintű al-

kalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, 

kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, 

formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. 



 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alko-

tások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifeje-

zés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfi-

gyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző ábrá-

zolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problé-

makörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális eszté-

tikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvény-

re juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális 

jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összehasonlítás során 

önállóan kialakított szempontok érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrá-

zolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), legfontosabb változások lé-

nyegének kiemelése és összegzése a különböző művészettörténeti 

korszakokban. 

Tartalom: a sík-és térábrázolás jellemzői; ábrázolási konvenciók pl.: a 

jellemző nézetek törvénye, a hatalomnak megfelelő méretábrázolás;  

– Művészettörténeti korszakok (pl. őskor, ókor, korakeresztény, 

népvándorlás kora, romanika és gótika) összegzése, a hasonlóságok 

és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

Tartalom, téma: a műalkotások elemzése és értelmezése. A különböző 

kompozíciós megoldások jellemzői. Jellegzetes kompozíciós megol-

dások a festészetben és a szobrászatban. Leggyakoribb kompozíciós 

eszközök.  

 

– A perspektivikus, az axonometrikus és a vetületi ábrázolás jel-

lemzőinek megfigyelése a műalkotásokon. Az ábrázolási rendszerek 

jellemzőinek ismerete, a szerkesztés elvei. Rekonstrukciós feladatok. 

A térbeliség kifejezésének módjai (vonallal, tónussal, színekkel).  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irány-

zatok társadalmi és kul-

turális háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: stílusirányzatok, 

stíluskorszakok irodalmi 

jellemzői, képzőművé-

szeti párhuzamok.  

 

Ének-zene: Művészet-

történeti és zenetörténeti 

összefüggések (kor-

szakok, stílusok kiemel-

kedő alkotók, műfajok). 

Zenei befogadói ta-

pasztalatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti 

műfaj, műtípus, kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, 

kontraszt. 



 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és 

értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megér-

tése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális 

közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett vizu-

ális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 

együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű tárgyfotó 

stílusbeli átalakítása megfelelő szoftverhasználattal, majd a kép-

hez – a tartalmat módosító – szöveg társítása, grafikai kivitelezé-

se) elsősorban a jelentésmódosulások tudatosításának céljával. 

– Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) 

egymás mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes technika 

alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, megadott té-

mából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új minőségének 

megvalósítása céljából. 

     Tartalom, téma: a gótikus kódexek; betűstílusok; múzeumi 

katalógus tervezése adott témához. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Ábrák, képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. Cso-

portos, nyilvános és tömeg-

kommunikáció sajátosságai. 

Vizuális kommunikáció.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és 

szöveg, kompozíció, borító); anyag(szerűség), művészkönyv/art-book. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret 

 4 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A 

reklám hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csopor-

tosítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A tömegkommunikáció egy jellegzetes, a 

képet a szöveggel együtt alkalmazó médiumának 

értelmezése kreatív gyakorlatot kötődően (pl. mozi-

plakát, közérdekű üzenetet közvetítő plakát készítése 

internetről letöltött film, képek felhasználásával) az 

összetettebb vizuális közlés alkotó megvalósítása 

céljából. 

Tartalom, téma: a vizuális közlés formái; saját terve-

zésű tárgy reklámkampányának megtervezése (cél-

közönség ismerete, csomagolás, embléma, szlogen, 

reklámplakát, forma-és szövegfolt, reklámfilm, kísé-

rőzene). 

Görög istenek tevékenységét reklámozó plakát készí-

tése (szimbólumok, attribútumok, felirat, színkont-

raszt, kompozíciós hangsúly) 

 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: Tö-

megtájékoztatás. Kultúra és tömegkultú-

ra, jelenségek a médiában. Virtuális va-

lóság. Sztereotípia, reprezentáció.. A 

reklám hatásmechanizmusa. Valóságáb-

rázolás és hitelesség, valószerűség, virtu-

ális valóság. A figyelemirányítás, a han-

gulatteremtés és az értelmezés legfonto-

sabb eszközei. 

 

Dráma és tánc: Improvizáció. Jellemáb-

rázolási technikák. 

 

Ének-zene: populáris zenei stílusok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Médiaszöve-

gek jellemzői. A személyközi kommuni-

káció. Különféle beszédműfajok kom-

munikációs technikái hétköznapi kom-

munikációs helyzetekben. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó, 

televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, hír-

közlés, reklám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált valóság, asz-

szociatív, párhuzamos és belső montázs, sztereotípia, célközönség, valósze-

rűség, hitelesség, plakát, műfajfilm. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tér-idő kifejezése 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezé-

se és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi kifejező-

eszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó mód-

szereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális közlés 

tervezése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Megadott, vagy szabadon választott téma alap-

ján komplex mű tervezése (pl. kép/"fotó"regény, 

story-board készítése) a legfőbb audiovizuális kifeje-

zési eszközök tudatosítása céljából. A story-board és a 

képregény műfajának összehasonlítása. 

Tartalom, téma: képsorozatok az ókorban (a sumer uri 

zászló, a Traianus-oszlop. Az állóképek és a mozgó-

kép hatásmechanizmusa. Kompozíciós megoldások, a 

kiemelés képi eszközei. 

7. A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének 

kreatív alkalmazása összetettebb (mediális) tartalmú 

kreatív gyakorlat kapcsán (pl. videoperformansz ter-

vezése és kivitelezése megadott témából kiindulva), 

majd a produkció elemző-értékelő feldolgozása a 

szándék és a megvalósítás sikeressége szempontjából. 

Tartalom, témák: egy tanult műalkotásból kiinduló 

élőkép készítése, a kép történetének továbbgondolása 

(képfolytatás, rövidfilm stb). 

Szerepjáték: a képen látott állóképi mozdulatok folyta-

tása és ábrázolása. 

Középkori bestiárium: animációs film készítése a lé-

nyek mozgásáról (fotósorozat, hangok, zörejek, zene-

kíséret). 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A 

figyelemirányítás, a hangulatteremtés 

és az értelmezés legfontosabb eszközei. 

Fényviszonyok, mozgás, szerepjáték 

hatásmechanizmusa.  

 

Dráma és tánc: Mozgásos kommuniká-

ció, improvizáció adott zene, téma vagy 

fogalom alapján. Performansz tervezé-

se, kivitelezése. A színházművészet 

összművészeti sajátosságai, vizuális 

elemek alkalmazása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Az idő- és 

térmegjelölések értelmezése. Elbeszélő, 

nézőpont, történetmondás, cselekmény, 

helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, 

jellemzés, jellem, hőstípus; helyzet, 

akció, dikció, konfliktus, monológ, 

dialógus, prológus, epilógus, késlelte-

tés, jelenet; néhány alapvető emberi 

léthelyzet, motívum, metafora, toposz, 

archetípus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok) jelentősé-

ge, a narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény, video/performansz. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok 

pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján 

a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése.  

Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok 

önálló előkészítése.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során cé-

lirányos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő tárgyké-

szítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. 

Építészeti és térélmények megfogalmazása szövegben. Összehasonlítás 

során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. Tárgyak, épületek 

felmérése, elemzése, értelmezése adott szempontok alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Ember alkotta objektumok és azok jellemző környezetének 

elemző vizsgálata, értelmezése és összehasonlítása (pl. formai 

és/vagy színkapcsolódás, anyaghasználat szerint). 

- Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet 

pontos megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott környezet alapos, 

pontos megismerése érdekében. Pl. nagy térmélységű, geometrikus 

elemekből álló szerkezet tervezése és festése a színperspektívát hang-

súlyozó színekkel. 

- Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problé-

máira (pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolabútor) a műszaki 

jellegű ábrázolás legfontosabb sajátosságainak az alkalmazásával (pl. 

méretezés, vonalfajták, több nézet) szerkesztéssel és szabadkézi rajz-

ban. 

- Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. kö-

zösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív újrahasz-

nosítása) érdekében. 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követé-

se. Absztrahálás, konk-

retizálás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése, 

tevékenységhez szüksé-

ges információk kivá-

lasztása, tervezés szere-

pe, jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, esz-

közhasználat. Lakókör-

nyezet-életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos 

magatartás, környezetvédelem. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjté-

se. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problé-

mamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó 

értelmezése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására 

(pl. munka – pihenés, hétköznapi – ünnepi) vagy több funkció 

betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pi-

henés), illetve a tervek elkészítése makett vagy modell formá-

jában.  

Tartalom, témák: axonometrikus vagy perspektivikus szer-

kesztéssel tervezett egyszerű bútor, épület vagy szobabelső. 

Ugyanannak a formának az ábrázolása különböző szemma-

gasságból. Az épület stílusához alkalmazkodó épületdísz ter-

vezése, pl. kapukopogtató. Régi korok motívumainak megje-

lenése a mai divatban. 

     Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő 

fiktív vagy elképzelt terek. Tartalom, témák: pl. labirintus, 

többértelmű tér, különböző nézetek egy látványon belül, lehe-

tetlen alakzatok tervezése és makettezése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

Szükségletek és igények elem-

zése, tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, terve-

zés szerepe, jelentősége, műve-

leti sorrend betartása, eszköz-

használat. Lakókörnyezet-

életmód. 

 

Dráma és tánc: Produkciós 

munka. A színházművészet 

összművészeti sajátosságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: imp-

rovizáció, diákszínpadi előadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A 

látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megér-

tése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelmezése 

során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és típusú tárgyak, 

épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok alapján, a következ-

tetések célirányos megfogalmazásával. Fontosabb építészettörténeti korszakok 

és irányzatok, lényegének megértése, megkülönböztetésük. Különböző korok-

ból származó tárgyak megkülönböztetése különböző szempontok alapján. A 

múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentőségének megértése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, 

romanika, gótika) elemző vizsgálata, összehasonlítása és csoportosí-

tása a legfontosabb építészettörténeti példák alapján. Az összehason-

lítás szempontjai: tér-és tömegalakítás, tartószerkezetek, térlefedés, 

építőanyagok, az építés technikája, épületdíszítés, kapcsolat a társ-

művészetekkel,  

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, 

lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. szub-

kultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben tapasztalha-

tó példákon keresztül. 

Középkori oszlopok motívumaiból kiinduló díszlet vagy jelmez ter-

vezése. 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgykultúrájának (pl. öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző vizs-

gálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült egyedi 

tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari formatervezés 

eredményeként készült egyedi tárgy), a legfontosabb karakterjegyek 

alapján azok megkülönböztetése. 

Jellegzetes férfi és női öltözékek ókortól a gótikáig. Rangjelző szí-

nek és formák a viseletekben. A régészeti leletek tanulságai. 

 A műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek helyzetének 

és esetleges hasznosításának vizsgálata a közvetlen környezetben. 

Tartalom, téma: a lakóhely közelében lévő műemléképület elemzé-

se: történet, adatok, rajz, fénykép, a felújítás dokumentumai. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. Toposz, 

archetípus állandó és változó 

jelentésköre. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értékelése. 

Társadalmi normák. Techno-

lógiai fejlődés. Fogyasztói 

társadalom. 

 

Biológia-egészségtan; föld-

rajz: Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi természet- 

és környezetvédelmi problé-

mák felismerése. Környezettu-

datos magatartás, fenntartható-

ság. 

Globális társadalmi-gazdasági 

problémák: fogyasztói szoká-

sok, életmód. Fenntarthatóság. 

Környezet és természetvéde-

lem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 

megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építészet, pa-

lota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

A különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, a rész-

letes érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, alkotók szemlél-

tetésére. E listában kronológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az őskor-

tól napjainkig. A listában a képzőművészeti alkotásokon kívül jelentősebb, stílusteremtő tár-

gyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai és tárgyi emlé-

kei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a szemléltetés anya-

gát tematikus módon válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet leg-

jelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, míg a magyar művészettörténetében 



 

 

megtalálható leglényegesebb példák is bemutatásra kerüljenek. A részletes érettségi vizsga-

követelmény műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére 

további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus szempontú megközelí-

tése esetében a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében ne csak művé-

szettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, tárgytörténeti példák is bemuta-

tásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a magas művészet példáin kívül populárisabb 

irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli 

kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák is szemlél-

tessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és kör-

nyezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illet-

ve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

MŰTÁRGYLISTA 

ŐSKOR 

1. Stonehenge, bronzkor 

2. Őskori lakóházak (pl. (Çatal-Hüyük, Jerichó, Harappa, Mohendzso-Daro), Kr. e. 6000 k. 

3. Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Bécs, Naturhistorisches Museum) 

4. Lausseli Vénusz (kő dombormű), felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Franciaország) 

5. Szegvár-Tűzkövesi „Sarlós isten”, újkőkor - Tiszai kultúra, (Szentes, Koszta József 

Múzeum) 

6. Szkíta aranyszarvas Zöldhalompusztáról, vaskor Kr. e. 400 k. (Budapest, Magyar Nemzeti 

Múzeum) (=MNM) 

7. Őskori barlangfestmények (lascaux-i, altamirai), felső paleolitikum Kr. e. 15 000 k. 

 

ÓKORI EGYIPTOM 

8. Gizai piramisegyüttes - kül. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr. e. 2600-2500 k. 

9. Ámon-Ré-templom, középbirodalom, Kr. e. XVI-XII. sz. Karnak 

10. II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k. Abu-Szimbel 

11. Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Párizs, Louvre) 

12. Falusi bíró, óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

13. Nofretete fejszobra, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen - Charlottenburg) 

14. Anubisz szobra, Tutenchamon sírjából, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

15. Echnaton fáraó családjával (kő dombormű), Aton kultusz, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staat-

liche Museen) 

16. Medumi ludak (falfestmény), óbirodalom, Kr. e. 2550 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)  

17. Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum) 

18. „Fáraó vadászaton”, thébai (falfestmény), Kr. e. XIV. sz. (London, British Museum) 

19. Tutenchamon arany halotti maszkja, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

20. Bútorok Tutanhamon sírleletéből (pl. Tutanhamon fáraó trónusa), Kr. e. XIV. sz. (Kairó, 

Egyiptomi Múzeum) 

 

ÓKORI MEZOPOTÁMIA 

21. Zikkurat, Kr. e. 2000 e. Ur 

22. Lamassu (kapuőrző démon), Kr. e. VIII. sz. (Berlin, Staatliche Museen) 

23. Babiloni Istaar kapu, Kr. e. 570 k. (Berlin, Staatliche Museen) 

24. Alabástrom női fej Urukból, Kr. e. 2800 k. (Bagdad, Irak Múzeum) 

25. Bikafejes hárfa Urból, Kr. e. 2500 k. (Bagdad, Irak Múzeum) 

26. Gudea, Lagas uralkodója italáldozatot mutat be, Kr. e. 2120. (Párizs, Louvre) 

27. Sumér ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), Kr. e. 2000 k. (London, British Museum) 



 

 

 

ÓKORI GÖRÖGORSZÁG 

28. Knósszoszi palota, Kr. e. XVI. sz. Kréta 

29. Mükénei fellegvár (kül.: Oroszlános kapu), Kr. e XIV-XIII. sz. 

30. Parthenon - Pheidiasz, Kr. e. V. sz. Athén 

31. Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidauroszi színház) 

32. Athéni akropolisz, Kr. e. 447-434. - kül. Niké-templom, Erechteion 

33. Zeusz oltár, Kr. e. 180. (Berlin, Pergamon Múzeum) 

34. Kurosz-szobor Athénból, Kr. e. 600 k. (New York, Metropolitan Museum) 

35. Mürón: Diszkoszvető, Kr. e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano) 

36. Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr. e. 450-440 k. (Nápoly, Museo Nazionale) 

37. Praxitelész: Knidoszi Aphrodité, Kr. e. 350-340. (Róma, Museo Vaticano) 

38. Delphoi kocsihajtó, Kr. e. 470 k. (Delphi Múzeum) 

39. Szamothrakéi Niké, Kr. e. 200 k. (Párizs, Louvre) 

40. (Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz): Laokoón Kr. e. II. sz. (Róma, 

Museo Vaticano) 

41. Egy feketealakos vázakép (pl. Dionüszosz és bacchánsnők ábrázolással, Párizs, 

Bibliothčque Nationale) 

42. Egy vörösalakos vázakép (pl. Orvietói kehelykratér Héraklész és társai, Párizs, Louvre) 

43. Pergamoni Héphaiszteón padlómozaikja, Kr. e. 150 k. (Berlin, Staatliche Museen) 

 

ETRUSZK, RÓMAI 

44. Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr. e. 625. (Róma, Museo Nazionale, Villa 

Giulia) 

45. Colosseum, 70-90. Róma 

46. Pantheon, 118-128 k. Róma 

47. Vettiusok háza, I. sz. Pompei 

48. „Vesta-templom”, I. sz. Róma 

49. Római vízvezeték (pl. Segovia, Nimes) 

50. Forum Romanum rekonstrukció 

51. Traianus oszlopa, 110 k. Róma 

52. Constantinus diadalíve, 312-315 k. Róma 

53. Augustus szobra, I. sz. Róma 

54. Marcus Aurelius bronz lovasszobra, 170 k. (Róma, Museo Capitolino) 

55. Egy római portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus) 

56. A Misztérium villa falfestmény (egy részlete), Kr. e. I. sz. 2/3. 

 

KORAKERESZTÉNY 

57. Santa Sabina, 422-432. Róma 

58. San Apollinare in Classe és mozaikjai, VI. sz. Ravenna 

59. Palotakápolna, 805. Aachen 

60. Jó pásztor, mozaik, V. sz. Ravenna, Galla Placidia 

61. Durrow-i Kódex, 7. sz. vagy a Kellsi kódex, VIII. sz. (Dublin, Trinity College) 

NÉPVÁNDORLÁS KORA 

62. Galgóci tarsolylemez, X. sz. (MNM) 

63. Nagyszentmiklósi kincs, 800 k. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

64. Sankt galleni kolostor tervrajza 830 k. (Sankt Gallen, könyvtár) 

65. Szarmata korongos fibula, III. sz. (MNM) 

66. Germán sasfibula, VI. sz. (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum) 



 

 

67. Avar szíjvég (pl. klárafalvi - Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 

68. Fejedelmi szablya markolata (Attila kard) X. sz. (Bécs, Schatzkammer) 

69. Honfoglaló magyarok öltözete, rekonstrukció (MNM) 

 

BIZÁNC 

70. Hagia Sophia, VI. sz. Konstantinápoly 

71. San Vitale, 532-547. és mozaikjai, 574 k. Ravenna 

72. Szófia Székesegyház, XI. sz. Kijev 

73. Nikopeia Istenanya, X. sz. (Velence, San Marco) 

74. Trónoló Istenanya, 1280 k. (Washington, National Gallery of Art) 

75. (Andrej) Rubljov: Szentháromság, 1430 k. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija) 

76. Sztaurotéka, X. sz. (Limburg, Székesegyházi Kincstár) 

 

ROMANIKA 

77. Maria Laach, bencés templom, XI-XIII. sz. (Koblenz mellett) 

78. Pisai dóm, XI-XIII. sz. 

79. Pontigny-i ciszterci templom, 1140-1170. 

80. Szt. Mihály-templom, 1033. Hildesheim 

81. Bencés apátsági templom, XIII. sz. Ják 

82. Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva 

83. Csempeszkopácsi plébániatemplom, XIII. sz. 2/2 

84. Szent István szarkofágja, XI. sz. (Székesfehérvár, István Király Múzeum) 

85. Háromkirályok dombormű, XII. sz. a pisai dóm bronzkapujáról 

86. Maiestas Domini, 1123 k. Clemente apszisából (Barcelona, Katalán Múzeum) 

87. Koronázási palást, XI. sz. (MNM) 

88. Bayeux-i kárpit, 1080 k. (Bayeux, Bibliothéque Municipale) 

89. Magyar Szent Korona, XI-XIII. sz. (Parlament, Budapest) 

90. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria = MNG) 

91. Winchesteri biblia (H-iniciálé), 1150-1160. (Winchester, Cathedral Library) 

 

GÓTIKA 

92. Párizsi Notre Dame, 1163-1250. 

93. Amiens-i székesegyház, 1236-(1389) 

94. Chartres-i székesegyház, 1194-1220. 

95. Ca d’Oro palota, XV. sz. Velence 

96. Cambridge-i King’s College Chapel 1446-1515. 

97. Szent Vitus székesegyház, XIV. sz. Prága 

98. Nyírbátori (ma) református templom, XV. sz. vége 

99. Veleméri templom, XIV. sz. 

100. Vajdahunyad vár, XV. sz. Vajdahunyad 

101. Utolsó ítélet, XV. sz. 1/2. Kassa, Szent Erzsébet-templom északi kapuzata 

102. Uta és Ekkehard szobra, 1250. Naumburg, dóm 

103. Veit Stoss: Mária oltár, 1477-1483 k. Krakkó, Mária-templom 

104. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri) 

105. Chartres-i katedrális üvegablakai (pl. Mária halála), XIII. sz. 

106. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi) 

107. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco) 

108. Simone Martini, Lippo Memmi: Angyali Üdvözlet, 1323. (Firenze, Uffizi) 

109. Kolozsvári Tamás: Kálvária, 1427. (Esztergom, Keresztény Múzeum) 



 

 

110. M. S. Mester: Selmecbányai oltárképei, 1508. kül. Mária és Erzsébet találkozása (MNG) 

111. Lőcsei Pál: Lőcsei Szent Jakab-templom főoltára, 1508-1517. 

112. Wilton diptichon, 1400 k. (London, National Gallery) 

113. Avignoni Pietŕ, XV. sz. (Párizs, Louvre) 

114. Limbourg fivérek: Május, Berry herceg hóráskönyvéből, 1410 k. (Chantilly, Musée 

Condée) 

115. Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz. 1/2 (Róma, Museo Vaticano; New York, Morgan 

Library; Szentpétervár, Ermitázs) 

116. Képes Krónika, 1360 k. (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár = OSZK) 

117. Szent László fejereklyetartó, 1425 e. (Győr, Székesegyház) 

118. Suki-kehely, XV. sz. közepe (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár) 

119. Az egyszarvú legendája, gobelinsorozat, (Párizs, Musée Cluny) 

120. Szent László legenda, 1420-as é. (Kakaslomnic) 

121. Muránói üvegtárgy (pl. Baldovierik esküvői edénye) XV. sz. (Murano, Üvegmúzeum) 

EURÓPÁN KÍVÜLI KULTÚRÁK 

393. Sziklarajzok Tassziliből (Kr. e. IV. ée.) 

394. Nagy Zimbabve (XIV-XV. sz.) (Mozambik) 

395. Táncmaszk Elefántcsontpartról 

396. Ősszobor Indonéziából (NM) 

397. Húsvét-szigeti kőszobrok (Polinézia) 

398. Auszráliai kéregfestmény (NM) 

399. Vadkanmaszk fából (Melanézia) (NM) 

400. Bábfigura (Wayang - Indonéziából) (NM) 

401. „Nazca vonalak”, Kr. e. 200-Kr. u. 350. (Peru) 

402. Machu Picchu, XVI. sz. (Peru) 

403. A Nap piramisa, IV-IX. sz. (Teotihuacan) 

404. Nagy Jaguár-templom (maja), 300-900. (Tikál) 

405. Halotti maszk IV-V. sz. (Teotihuacan, Párizs, Musée de l’Homme) 

406. A Nap Köve (azték naptár) XV. sz. (Mexico City, Nemzeti Antropológiai Múzeum) 

407. Totemoszlop Északnyugat-Amerikából (Drezda, Museum für Völkerkunde) 

408. Puebló, 350-1300. Mesa Verde 

409. Cordobai nagymecset (IX-X. sz.) 

410. Kászim pasa dzsámija (1543-1546. Pécs) 

411. Királyfürdő (1566-1587. Buda) 

412. Gül Baba türbéje (Buda) 

413. Kethüda-dzsámi, minaret (VIII. sz. Eger) 

414. Ladik imaszőnyeg, 6 oszlopos (XVIII. sz. Budapest, Iparművészeti Múzeum) 

415. Korán-lap (Arany Toll kalligráfiája), (1186. Dublin, Ch. Beatty Könyvtár) 

416. Nagy Sztúpa (Kr. e. III-I. sz. Szancsi) 

417. A 26. adzsantai barlangtemplom belseje (640 k.) 

418. Radzsarani-templom (XI-XIII. sz. Bhuvanesvar, India) 

419. Szúrja a Napisten, kősztéle (XIII. sz.) 

420. Buddha Sákjamuni fej Gandharából (himalájai pala) (II-III. sz. Budapest, Hopp F. 

Keletázsiai Múzeum) 

421. Siva Nataradzsa - Táncoló Siva (bronz) (XII-XIII. sz. Amszterdam, Museum van 

Aziatische Kunst) 

422. Lótuszvirágot tartó bódhiszattva (falfestményrészlet) (az 1. számú adzsantai 

barlangtemplomból, 600-650 k.) 

423. Rádzsput miniatúra (Krisna és Rádha a ligetben, XVIII. sz.) 



 

 

424. Szteatitpecsételők az Indusvölgyi kultúrából (Új Delhi, National Museum) 

425. Kínai Nagy Fal, Csin-dinasztia (Kr. e. VI-III. sz. 220-ig) 

426. A „Tiltott város” - a pekingi császári palotaegyüttes részlete, a nagy csarnokkal, Ming- 

és Csing-korszak 

427. Föld alatti folyosórendszer a kínai „cseréphadsereg”-gel (Csin-si Huang-ti császár 

sírjához), Kr. e. 220-210. Lintong Hszian mellett 

428. Temetkezési zászlókép selyem alapon (Ma-vang-tui 1. számú sír, Nyugati Hang-kor Kr. 

e. 206-Kr. u. 8.) (Peking, Neue archaeologische Funde in China) 

429. Buddha és kísérői a Gyémánt szutrából (fametszet) (868.) (London, British Museum)  

430. Csien-lung: Porcelándoboz pecsétfestéknek (XVIII. sz.) (Budapest, IM) 

431. Hórjudzsi buddhista templom Arany Csarnoka (VII. sz.) (Nara) 

432. Részletek Kacura Rikju császári villa tavaskertjéből a Sókintei nevű teaházzal (XVII. sz. 

e.) (Kioto) 

433. Kamakurai Nagy Buddha-szobor (XIII. sz.) 

434. Kacusika Hokusai: Déli szél és szép idő. A Fudzsijama harminchat képe sorozatból 

(1823-1829.) (Tokió, Heibonsha Publisher Ltd.) 

435. No-maszk (XVI. sz.) (Tokió, Nemzeti  

 

10. évfolyam 

 

Éves óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

Részletes fejlesztési célok és követelmények 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vi-

zuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenysé-

gekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotá-

sokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a kifeje-

zési szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-

rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Ér-

zelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A 

kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt 

téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális 

megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. 

Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Irodalmi (zenei) mű 

vagy történelmi esemény feldolgozása. Hagyományos és új vizuális 

technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és má-

sok munkáiról. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) megjelení-

tése önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. 

zene hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, 

talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs techniká-

val).Tartalom, téma: a zene és a képzőművészet kapcsolata. 

Dombormű készítése assemblage technikával.  A környezetvédelmet 

hangsúlyozó fotokollázs, vagy drogellenes plakát készítése.  

- Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, paraf-

rázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm megjelení-

tés, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel). Tartalom, 

téma: Régi korok festményeinek átalakítása: a szereplők átöltöztetése 

napjaink viseletébe. Szürrealista tárgy készítése az eredeti rendeltetés 

megváltoztatásával. Kép a képben átalakítás: képrészletek felcserélé-

se, képötvözés, műalkotások szereplőinek helyettesítése tárgyakkal. 

Montázselven alapuló képmanipuláció. 

- Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. 

kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés eszközei-

nek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, aránytorzítás, forma-

redukció). 

Tartalom, téma: vonalas és tónusos formatanulmány készítése (pl. 

fakéreg), a tanulmányozott forma átalakítása (pl. megszemélyesítés, 

színmódosítás, mintaritmus). Szimbolikus formák. 

- Stílusirányzatok (pl. kubizmus, expresszionizmus, op-art) formai, 

technikai megoldásainak az adott célnak megfelelő (pl. érzelmek kife-

jezése nem figuratív megjelenítéssel, látható dolgok megjelenítésének 

leegyszerűsítése) alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban. 

Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg színek) 

hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése érdekében (pl. 

feszültség, nyugalom). Tartalom, téma: érzelmek, hangulatok, tulaj-

donságok kifejezése csak színekkel és faktúrával. Pl. az élet mulandó-

ságára figyelmeztető vanitas-csendélet festése. Emberi tulajdonságo-

kat vagy érzelmeket kifejező jelképes kapu tervezése. Egy forma ki-

dolgozása expresszionizmusra jellemző torzításokkal és színhaszná-

lattal. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Irodalmi szöveg 

értelmezése. Szöveg és 

kép kapcsolata. 

 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. 

Transzformációk. Ma-

tematikai összefüggések 

(pl. aranymetszés). 

 

Ének-zene: zenei befo-

gadó élmények. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, táncmozgások, ösz-

szetett mediális  hatások 

élményének feldolgozá-

sa. 

 

Informatika: számítógép 

felhasználói szintű al-

kalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, 

kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, 

formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

10 óra 



 

 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alko-

tások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifeje-

zés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfi-

gyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző ábrá-

zolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problé-

makörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális eszté-

tikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvény-

re juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális 

jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összehasonlítás során 

önállóan kialakított szempontok érvényesítése. A technikai képalkotás – 

fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete és 

értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrá-

zolás, térábrázolás, mozgásábrázolás, táj, csendélet), legfontosabb 

változások lényegének kiemelése és összegzése a különböző művé-

szettörténeti korszakokban.Tartalom, téma: látvány utáni tanulmány-

rajzok, fázisrajzok, mozdulatvázlatok (kroki) készítése álló és ülő 

alakról. Kompozíciós megoldások a különböző művészeti stíluskor-

szakokban és stílusokban (pl. a fény szerepe a barokk festményeken, 

a perspektíva szerepe a főalak kiemelésében a reneszánsz festménye-

ken). 

– Művészettörténeti korszakok (pl. reneszánsz és barokk, klasszi-

cizmus és romantika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb 

megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

– A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszio-

nizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avantgard 

irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 

fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) összegzése, a hasonlóságok és 

a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

– Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális megjelenítés, 

eseményművészet) feldolgozása: gyűjtés, elemzés, értelmezés és az 

eredmények bemutatása adott vagy önállóan választott társadalmi 

probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, 

környezetszennyezés, szegénység).  

– A fotóművészet. Digitális fotózás. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irány-

zatok társadalmi és kul-

turális háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: stílusirányzatok, 

stíluskorszakok irodalmi 

jellemzői, képzőművé-

szeti párhuzamok.  

 

Ének-zene: Művészet-

történeti és zenetörténeti 

összefüggések (kor-

szakok, stílusok kiemel-

kedő alkotók, műfajok). 

Zenei befogadói ta-

pasztalatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti 

műfaj, műtípus, avantgard, avantgard irányzatok, kortárs képzőművészet, 

kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, kontraszt, digi-

tális képfeldolgozás, intermediális műfaj, eseményművészet. 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és 

értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megér-

tése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális 

közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett vizu-

ális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg együt-

tes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű fotó-önarckép stí-

lusbeli átalakítása megfelelő szoftverhasználattal, majd a képhez – a 

tartalmat módosító – szöveg társítása, grafikai kivitelezése) elsősor-

ban a jelentésmódosulások tudatosításának céljával. 

    Tartalom, témák: portré átalakítása pop-art stílusban (tiszta színek-

re épülő színvariációk készítése). Képvers készítése a tartalom és a 

vizuális forma egységével. Betűkompozíciók. 

– Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) egymás 

mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes technika alkalmazásá-

val és/vagy számítógép használatával, megadott témából kiindulva) a 

különféle jelentésrétegek új minőségének megvalósítása céljából. 

Tartalom, témák: arculattervezés, névjegykártya, ex-libris tervezése 

(teljes név vagy monogram). A plakát jellemzői és különböző plakát-

típusok.  

– Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar területéhez 

kapcsolódóan (pl. televíziós műsorrend írása különféle szempontok 

alapján, majd műsor-újságoldal tervezése, összeállítása képekkel 

kiegészítve, internet- és megfelelő szoftverhasználattal). A vizuális 

és szöveges üzenet külön-külön és együttes jelentésváltozásának 

megértése összetettebb kommunikációs szituációban. 

Tartalom, témák: tipográfiai tervezés szempontjai. Újságcímlap, 

vagy könyvborító tervezése. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: a médiaipar 

működése, műsorgyár-

tás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Ábrák, képek, il-

lusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. Csoportos, 

nyilvános és tömeg-

kommunikáció sajátos-

ságai. Vizuális kommu-

nikáció. A számítógépes 

szövegvilág; az elektro-

nikus tömegkommuni-

káció.  

 

Informatika: Informáci-

ók és a közlési cél. A 

médiumok, közléstípu-

sok tartalmi megbízható-

sága, esztétikai értéke. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és 

szöveg, kompozíció, borító); intermédia, anyag(szerűség), művész-

könyv/art-book, műsorrend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A rek-

lám hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoportosí-

tása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordo-

zóinak (pl. újság, DVD), intézményeinek, csatornái-

nak és funkcióinak (pl. hírközlés, szórakoztatás, rek-

lám) csoportosítása, elemzése rendszerező feladatok 

megoldásán keresztül. A filmművészet műfajai. Mű-

fajok és műsortípusok a Tv-ben. 

- A tapasztalati valóság és a médiában megjele-

nő reprezentált valóság viszonyának feltárása (pl. 

helyzetgyakorlatok segítségével, videokamerával rög-

zítve) a tömegkommunikáció eszközeinek és formái-

nak elmélyültebb ismerete és megértése érdekében. 

- A tömegkommunikáció egy jellegzetes, a képet 

a szöveggel együtt alkalmazó médiumának értelmezé-

se kreatív gyakorlatot kötődően (pl. moziplakát, köz-

érdekű üzenetet közvetítő plakát készítése internetről 

letöltött film, képek felhasználásával) az összetettebb 

vizuális közlés alkotó megvalósítása céljából. 

- A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak 

elemzése különféle szempontok alapján (pl. hangulat-

keltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, cél-

közönség) a valószerűség, a hatásmechanizmus prob-

lémakörének felismerése, tudatosítása érdekében. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegtájékoztatás. Médiaipar működé-

se. Kultúra és tömegkultúra, jelenségek 

a médiában. Virtuális valóság. Sztereo-

típia, reprezentáció. Műfajfilm, szerzői 

film. A reklám hatásmechanizmusa. 

 

Dráma és tánc: Improvizáció. Jellem-

ábrázolási technikák. 

 

Ének-zene: populáris zenei stílusok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Médiaszö-

vegek jellemzői. A személyközi kom-

munikáció. Különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikái hétköznapi 

kommunikációs helyzetekben, a tö-

megkommunikációban. 

 

Informatika: A kommunikációs eszkö-

zök hatása a mindennapi életre és a 

társadalomra. Globális információs 

társadalom. A fogyasztói viselkedést 

befolyásoló tényezők. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó, 

televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, hír-

közlés, reklám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált valóság, asz-

szociatív, párhuzamos és belső montázs, sztereotípia, célközönség, valósze-

rűség, hitelesség, plakát, műfajfilm. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tér-idő kifejezése 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezé-

se és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi kifejező-

eszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó mód-

szereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális közlés 

tervezése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

-     Megadott vagy szabadon választott téma 

alapján komplex munka, mű tervezése (pl. 

kép/"fotó"regény, story-board készítése) a legfőbb 

audiovizuális kifejezési eszközök tudatosítása céljá-

ból. A story-board és a képregény műfajának összeha-

sonlítása. e-

lenítése állóképek sorozatával. Képsorozatok. 

Kronofotográfia. Szimultaneizmus. 

 

8. A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének 

kreatív alkalmazása összetettebb (mediális) tartalmú 

kreatív gyakorlat kapcsán (pl. videoperformansz ter-

vezése és kivitelezése megadott témából kiindulva), 

majd a produkció elemző-értékelő feldolgozása a 

szándék és a megvalósítás sikeressége szempontjából. 

Tartalom: A mozgóképi közlésmód és a mozgókép 

kifejezőeszközei: plánok, filmtrükkök, képgyűjtés 

különböző plánokról. A figyelemirányítás filmes esz-

közei. A kép és a zene összhangja. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A 

figyelemirányítás, a hangulatteremtés 

és az értelmezés legfontosabb eszközei. 

Fényviszonyok, mozgás, szerepjáték 

hatásmechanizmusa.  

 

Dráma és tánc: Mozgásos kommuniká-

ció, improvizáció adott zene, téma vagy 

fogalom alapján. Performansz tervezé-

se, kivitelezése. A színházművészet 

összművészeti sajátosságai, vizuális 

elemek alkalmazása. 

 

Ének-zene: a zene szerepe a médiában 

és a filmművészetben. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Az idő- és 

térmegjelölések értelmezése. Elbeszélő, 

nézőpont, történetmondás, cselekmény, 

helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, 

jellemzés, jellem, hőstípus; helyzet, 

akció, dikció, konfliktus, monológ, 

dialógus, prológus, epilógus, késlelte-

tés, jelenet; néhány alapvető emberi 

léthelyzet, motívum, metafora, toposz, 

archetípus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok) jelentősé-

ge, a narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény, video/performansz. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok 

pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján 

a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjté-

se.  

Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok 

önálló előkészítése.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirá-

nyos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és 

térélmények megfogalmazása szövegben. Összehasonlítás során önállóan 

kialakított szempontok érvényesítése. Tárgyak, épületek felmérése, 

elemzése, értelmezése adott szempontok alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

-    Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) 

és azok jellemző környezetének (pl. formai kapcsolódás – F. L. 

Wright: Vízesésház; Utzon: Operaház Sydney-ben; környezetbe 

olvadás, álcázás – camouflage jelenség) elemző vizsgálata, ér-

telmezése és összehasonlítása (pl. formai és/vagy színkapcsoló-

dás, anyaghasználat szerint). 

-     Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri 

helyzet pontos megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott kör-

nyezet alapos, pontos megismerése érdekében. 

-     Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok 

(pl. közösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív 

újrahasznosítása) érdekében. 

(Ready-made-ek/kész tárgyak fotózása, és a tárgy elemzése mű-

alkotásként. ) 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követése. 

Absztrahálás, konkretizálás. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése adott szempont-

ok szerint. 

 

Biológia-egészségtan: lakó-

környezet és természetes 

élőhelyek. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: Szükségletek és igények 

elemzése, tevékenységhez 

szükséges információk kivá-

lasztása, tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos 

magatartás, környezetvédelem. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjté-

se. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problé-

mamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó 

értelmezése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására 

(pl. munka – pihenés, hétköznapi – ünnepi) vagy több funkció 

betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pihe-

nés), illetve a tervek elkészítése makett vagy modell formájá-

ban.Tartalom, téma: városi közlekedésre alkalmas autó terve-

zése; a jövő autója.  

 Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív 

vagy elképzelt terek (pl. adott színházi mű díszlete) tervezése 

és makettezése. 

Tartalom, téma: a történelem híres kapui és a népművészet 

kapui. Tervezés: egy színház főbejárati kapujának terve a szín-

ház karakterét kifejező szimbolikus formákkal. Egy választott 

régi stíluskorszakot jelképező „időkapu” tervezése. A székely 

kapuk motívumai (minták és feliratok).  

Technika, életvitel és gyakor-

lat: Szükségletek és igények 

elemzése, tevékenységhez 

szükséges információk kivá-

lasztása, tervezés szerepe, je-

lentősége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

 

Dráma és tánc: Produkciós 

munka. A színházművészet 

összművészeti sajátosságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

improvizáció, diákszínpadi 

előadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzés-

ben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges 

szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelme-

zése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és típusú 

tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok alap-

ján, a következtetések célirányos megfogalmazásával. Fontosabb építé-

szettörténeti korszakok és irányzatok, lényegének megértése, megkülön-

böztetésük. Különböző korokból származó tárgyak megkülönböztetése 

különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, 

jelentőségének megértése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. reneszánsz, 

barokk, klasszicizmus, eklektika) elemző vizsgálata, összehasonlítása 

és csoportosítása a legfontosabb építészettörténeti példák alapján. 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, 

lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. szub-

kultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben tapasztalható 

példákon keresztül. 

Tartalom, téma: formák, fazonok, motívumok (gyűjtés az öltözködés 

történetéből); önarckép készítése régi korok öltözékébe bújva;  

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgykultúrájának (pl. öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző vizsgá-

lata példák alapján (pl. kézműves technikával készült egyedi tárgy; 

sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari formatervezés eredmé-

nyeként készült egyedi tárgy), a legfontosabb karakterjegyek alapján 

azok megkülönböztetése. Iparművészeti technikák alapvető ismerete: 

nemezelés, szövés, fonás, batikolás. Tárgykészítés egy választott 

technikával (pl. fonott karkötő, batikolt póló). 

     A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségek 

elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. 

ökoház). Tartalom, téma: a jövő század korszerű lakóházának jellem-

zői (kutatómunka az interneten: új építőanyagok és épületszerkezetek, 

példák) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minősé-

gek. Toposz, archetípus 

állandó és változó jelen-

tésköre. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Társadalmi jelensé-

gek értékelése. Társa-

dalmi normák. Techno-

lógiai fejlődés. Fogyasz-

tói társadalom. 

 

Biológia-egészségtan; 

földrajz: Környezet fo-

galmának értelmezése. 

Helyi természet- és kör-

nyezetvédelmi problé-

mák felismerése. Kör-

nyezettudatos magatar-

tás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-

gazdasági problémák: 

fogyasztói szokások, 

életmód. Fenntartható-

ság. Környezet és ter-

mészetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 

megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építészet, 

palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcionaliz-

mus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók  

RENESZÁNSZ 

122. Santa Maria del Fiore, 1296-1436. Firenze 

123. (Filippo) Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti, 1421 k. Firenze 

124. (Benedetto) da Maiano - Cronaca: Palazzo Strozzi, 1498-1508. Firenze 

125. (Donato) Bramante: Tempietto 1502-1505 k. Róma (San Pietro in Montorio kolostor) 

126. (Andrea) Palladio: Villa Rotonda, 1550 u. Vicenza mellett 

127. (Antonio da Sangallo)-Michelangelo: Palazzo Farnese, 1514-1550. Róma 

128. Egy Loire menti reneszánsz kastély (pl. Chenanceaux, Chambord vagy Blois) 

129. Vaszilij Blazsennij székesegyház,, XVI. sz. Moszkva 

130. Budai vár és királyi palota, XIV-XVI. sz. és XVIII. sz., XIX-XX. sz. 

131. Visegrádi királyi palota, XIV-XV. sz. 

132. Bakócz-kápolna, 1506-1507. Esztergom 

133. Sárospataki vár, XVI-XVII. sz. 

134. (Lorenzo) Ghiberti: A firenzei Battistero bronzkapuja (Porta del Paradiso), 1430-as é. 

135. Donatello: Gattamelata lovasszobra, bronz, 1447-1453 k. (Padova) 

136. (Andrea del) Verocchio: Colleoni zsoldosvezér lovasszobra, 1480-as é. (Velence) 

137. Michelangelo (Buonarotti): Pietŕ, márvány, 1498. (Róma, San Pietro) 

138. Michelangelo (Buonarotti): Dávid, 1504. (Firenze, Accademia) 

139. Michelangelo (Buonarotti): Lorenzo Medici síremléke, 1525. (Firenze, San Lorenzo-

templom sekrestyéje) 

140. Donatello: Dávid, 1430-1435. (Firenze, Museo Nazionale) 

141. Visegrádi Madonna, 1480 k. (Visegrád, Mátyás Király Múzeum) 

142. Massaccio: Szentháromság, freskó, 1427 k. (Firenze, Santa Maria Novella) 

143. Fra Angelico: Krisztus levétele a keresztről, 1437-1440. (Firenze, Museo San Marco) 

144. Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, 1470 k. (Urbino, Palazzo Ducale) 

145. (Sandro) Botticelli: Vénusz születése, 1485 k. (Firenze, Uffizi) 

146. (Carlo) Crivelli: Angyali üdvözlet, 1486. (London, National Gallery) 

147. (Andrea) Mantegna: Pietŕ, 1506. (Milánó, Brera) 

148. Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, 1495-1497. (Milánó, Santa Maria delle Grazie 

kolostor refektóriuma) 

149. Leonardo (da Vinci): Szent Anna harmadmagával, 1498. (London, National Gallery) 

150. Leonardo (da Vinci): Mona Lisa, 1503-1505. (Párizs, Louvre) 

151. Leonardo (da Vinci): Vázlatok az emberalak tanulmányozásához vagy más 

tanulmányrajz 

152. Raffaello (Santi): Esterházy Madonna, 1507-1508. (Budapest, Szépművészeti Múzeum = 

SZM) 

153. Raffaello (Santi): Athéni iskola, freskó, 1509-1510. (Vatikán, Stanza della Segnatura) 

154. Michelangelo (Buonarroti): Utolsó ítélet, freskó, 1537-1541. Vatikán, (Capella Sistina) 

155. Giorgione: A Vihar, 1506 k. (Velence, Accademia) 

156. Tiziano (Vecellio): Urbinói Vénusz, 1538. (Firenze, Uffizi) 

157. (Benvenuto) Cellini: Sótartó, 1543. (Bécs, Hofmuseum) 

158. Nyírbátori stallum, 1511. (MNM) 

159. (Jan) Van Eyck: Arnolfini házaspár, 1433. (London, National Gallery) 

160. (Rogier) van der Weyden: Angyali üdvölet (Párizs, Louvre) 

161. (Hugo) van der Goes: Portinari oltár, 1475 k. (Firenze, Uffizi) 

162. (Hieronymus) Bosch: Szénásszekér, 1480-1485. (Madrid, Prado) 

163. (Albrecht) Dürer: Önarckép, 1498. (Madrid, Prado) 

164. (Albrecht) Dürer: Melankólia, rézmetszet, 1514. (Berlin, Staatliche Museen) 



 

 

165. (Mathias) Grünewald: Keresztrefeszítés az isenheimi oltárról, 1515. (Colmar, Múzeum)  

166. ifj. (Hans) Holbein: (Jean de Dinteville és Georges de Selve) francia követek képmása, 

1533. (London, National Gallery) 

167. Id. (Pieter) Bruegel: Téli vadászat, 1565. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

168. Id. (Pieter) Bruegel: Parasztlakodalom, 1567. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

169. El Greco: Krisztus az olajfák hegyén, 1579 u. (SZM) 

170. (Angelo) Bronzino: Toledói Eleonóra, XVI. sz. vége (Firenze, Uffizi) 

BAROKK 

171. Giacomo della Porta: Il Gesú homlokzata, XVI. sz. vége Róma 

172. (Lorenzo) Bernini: Szent Péter tér, 1656-tól Róma 

173. (Francesco) Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, 1667. Róma 

174. (Jules Hardouin)-Mansart: A Versailles-i palota, 1678 u. 

175. Melki bencés apátság, 1702-től 

176. Drezdai Zwinger, 1711-1722. 

177. Győri karmelita templom, 1721-1729. 

178. Esterházy-kastély, XVIII. sz. Fertőd 

179. Santa Maria-templom, XVIII. sz. Mexikó 

180. Fellner Jakab: Líceum 1764. Eger 

181. (Lorenzo) Bernini: Szent Teréz extázisa, márvány, 1647-1652. (Róma, S. Maria della 

Vittoria) 

182. (Georg Raphael) Donner: Szent Márton és a koldus, 1735. (Pozsony, Szt. Márton 

plébániatemplom főoltára) 

183. (Pieter Pauwel) Rubens: Amazonok harca, 1618. (München, Alte Pinakothek) 

184. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A lövészegylet kivonulása (Éjjeli őrjárat), 1642. 

(Amsterdam, Rijksmuseum) 

185. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A három kereszt (rézkarc), 1662. 

186. Rembrandt (Harmensz van Rijn): Önarckép, 1665. (Köln, Wallraf Richartz-Museum) 

187. (Diego) Velazquez: Breda átadása, 1635-1636. (Madrid, Prado) 

188. (Diego) Velazquez: Udvarhölgyek, 1656-1657. (Madrid, Prado) 

189. Vermeer van Delft: Festő és modellje, 1665-1670. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

190. (Michelangelo da) Caravaggio: Szent Pál megtérése, 1660 k. (Róma, S. Maria del 

Popolo) 

191. (Georges de) La Tour: A születés, XVII. sz. 1/2. (Rennes, Musée de Beaux Arts) 

192. (Andrea) Pozzo: Szent Ignác megdicsőülése, 1691-1694. Róma, San Ignazio 

mennyezetfreskója 

193. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712. (MNG) 

194. (Giovanni Battista) Tiepolo: Freskó a würtzburgi érseki palotából, 1753. 

195. (Franz Anton) Maulbertsch: A pásztorok imádása, 1758. (Sümeg, r. k. plébániatemplom) 

196. (Franz) Sigrist: A négy fakultás, 1781. Eger, Líceum 

197. Chippendale bútorok 1740-1780. (pl. könyvszekrény vagy szék fonadékos háttámlával) 

KLASSZICIZMUS 

198. British Museum, 1823-1844. London 

199. Péchy Mihály: Nagytemplom 1805-1821. Debrecen 

200. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 1837-1847. Budapest 

201. Hild József: Főszékesegyház, 1839-1856. Esztergom 

202. (Antonio) Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, 1789-1805. (Bécs, 

Augustinerkirche) 

203. Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei (Pásztorlányka), 1820-1822. (MNG) 

204. (Jacques-Louis) David: A Horatiusok esküje, 1784. (Párizs, Louvre) 



 

 

205. (Jean Auguste-Dominique) Ingres: A nagy odaliszk, 1814. (Párizs, Louvre) 

206. Id. Markó Károly: Visegrád, 1828. (MNG) 

207. Wedgwood kerámia a XIX. sz. elejéről (pl. váza, 1805. London, Victoria & Albert Mu-

seum) 

208. Copf stílusú bútorok (pl. kétajtós szekrény 1790 k. vagy felnyitható öltözőasztal XVIII. 

sz. vége, Budapest, Iparművészeti Múzeum) 

ROMANTIKA, REALIZMUS 

209. Parlament, 1840-1865. London 

210. Kristálypalota 1851. - Londoni világkiállítás fotója 

211. Operaház, 1860-1875. Párizs 

212. (Alexander) Eiffel: Eiffel-torony, 1889. Párizs 

213. Feszl Frigyes: Vigadó, 1859-1865. Budapest 

214. Ybl Miklós: Operaház, 1875-1884. Budapest 

215. Steindl Imre: Országház, 1885-1894. Budapest 

216. A budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom (Mátyás-templom), XIII-XV. sz. - 

1874-1896. Schulek Frigyes - restaurálás 

217. (Francois) Rude: Marseillaise, 1836. Párizs 

218. Izsó Miklós: Táncoló paraszt, terrakotta, 1870. (MNG) 

219. (Fancisco) Goya: 1808. május 3. 1814. (Madrid, Prado) 

220. (Caspar David) Friedrich: Vándor a ködtenger felett, 1818 k. (Hamburg, Kunsthalle) 

221. (Théodore) Gérciault: A Medúza tutaja, 1818-1819. (Párizs, Louvre) 

222. (William) Blake: A teremtő, 1826. (Manchester, Whiteworth Gallery) 

223. (Eugčne) Delacroix: A szabadság vezeti a népet, 1831. (Párizs, Louvre) 

224. (William) Turner: Gőzhajó a hóviharban, 1842. (London, Tate Gallery) 

225. (Pavel Andrejevics) Fedotov: Leánykérőben, 1848. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija) 

226. (Gustave) Courbet: Bonjour Monsieur Courbet, 1854. (Montpellier, Musée Fabre) 

227. (Jean-François) Millet: Kalászszedők, 1857. (Párizs, Louvre) 

228. (Ilja) Repin: Hajóvontatók a Volgán, 1873. (Szentpétervár, Russzkij Muzej) 

229. Borsos József: Nemzetőr, 1848. (MNG) 

230. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 1859. (MNG) 

231. Székely Bertalan: Egri nők, 1867. (MNG) 

232. Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók, 1871. (MNG) 

233. Szinyei Merse Pál: Majális, 1873. (MNG) 

234. Barabás Miklós: Bittó Istvánné, 1874. (MNG) 

235. Paál László: Út a fontenebleau-i erdőben, 1876. (MNG) 

236. Zichy Mihály: Illusztráció a „Hídavatás”-hoz, 1877 u. (MNG) 

237. Benczúr Gyula: Buda visszafoglalása, 1896. (MNG) 

238. Lotz Károly: A zene apoteózisa, 1883-1884. (Budapest, Operaház mennyezetképe) 

IMPRESSZIONIZMUS, POSZTIMPRESSZIONIZMUS 

239. (Edouard) Manet: Reggeli a szabadban, 1863. (Párizs, Louvre) 

240. (Edouard) Manet: Claude Monet csónakműtermében fest (A bárka), 1874. (München, 

Neue Pinakothek) 

241. (Claude) Monet: A felkelő nap impressziója, 1872. (Párizs, Louvre) 

242. (Edgar) Degas: Balettiskola, 1874. (Párizs, Louvre) 

243. (Auguste) Renoir: A Moulin de la Galette, 1876. (New York, J. H. Whitney Gyűjte-

mény) 

244. (Georges) Seurat: Vasárnap délután, 1884-1886. 

245. (Paul) Cézanne: Mont-Sainte-Victoire, 1885-1887. (London, Courtauld Institute) 



 

 

246. (Paul) Cézanne: Csendélet korsóval és gyümölcsökkel, 1887-1895. (Oslo, 

Nationalgalerie) 

247. (Vincent) van Gogh: Önarckép, 1890. (Párizs, Jeu de Paume) 

248. (Vincent) van Gogh: Út ciprusokkal (Országút éjjel), 1890. (Otterlo, Kröller-Müller 

Gyűtemény) 

249. (Paul) Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők) 1892. (Drezda, Gemaldegalerie Neue Meister) 

EKLEKTIKA, SZECESSZIÓ, SZIMBOLIZMUS 

250. (William) Morris-(Philip) Webb: Vörös ház, 1859. London 

251. (Antonio) Gaudi: Sagrada Familia, 1884-től Barcelona 

252. (Victor) Horta: Tassel-ház, 1892-1893. Brüsszel 

253. (Charles Rennie) Mackintosh: Glasgow-i Művészeti Iskola, 1898 k. 

254. (Joseph-Maria) Olbrich: A bécsi szecesszió épülete, 1898-1899. Bécs 

255. Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, 1899-1902. Budapest 

256. Schikedanz Albert: Szépművészeti Múzeum, 1899-1906. Budapest 

257. Kós Károly-Zrumecky Dezső: Madárház, 1908-1909. Budapesti Állatkert 

258. Medgyaszay István: rákosmulyadi r. k. templom, 1910. 

259. (Auguste) Rodin: A csók, 1894. Párizs, Rodin Múzeum 

260. Fadrusz János: Mátyás király emlékmű, 1895-1902. Kolozsvár 

261. Mednyánszky László: Csavargófej, 1908-1910. (MNG) 

262. (Edward) Burne-Jones: A rémfej, 1887. (Stuttgart, Staatsgalerie) 

263. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Ezek a hölgyek, 1895. (SZM) 

264. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Jane Avril (litográfia), 1893. (Albi, Musée d’Albi) 

265. (Gustav) Klimt: Judith, 1901. (Bécs, Österreichische Galerie) 

266. (Edvard) Munch: Sikoly, 1893. 

267. (Amadeo) Modigliani: Leányfej (Jeanne Hébuterne arcképe szemből), 1918. (Bern, mgt.) 

268. Rippl-Rónai József: Kalitkás nő, 1892. (MNG) 

269. Ferenczy Károly: Madárdal, 1893. (MNG) 

270. Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, 1904. (MNG) 

271. Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907. (MNG) 

272. Csontváry Kosztka Tivadar: Taormina, (MNG) 

273. Csók István: A keresztapa reggelije, 1932. (MNG) 

274. Rippl-Rónai József-Róth Miksa: Az Ernst Múzeum üvegablaka, 1912. Budapest 

275. Thonet bútorok, 1851-től (pl. Thonet hajlított hintaszéktípusa 1860 vagy Thonet kerek 

ülésű standard széke, 1859. évi típus) 

276. Henry van de Velde bútorai (pl. szecessziós szék és asztal 1895-ből) 

277. A pécsi Zsolnay gyár egy tárgya a századfordulóról 

XX. SZÁZAD ELSŐ FELE 

278. (Louis) Sullivan: Carson, Pirie és Scott áruház, 1899-1904. Chichago 

279. (Peter) Behrens: Hoechst festékgyár, 1920-1925. Berlin 

280. (Walter) Gropius: A Bauhaus központi épülete, 1925-1926. Dessau 

281. (Gerrit Thomas) Rietveld: Schroeder-ház, 1924. Utrecht 

282. (Frank Lloyd) Wright: Vízesésház, 1936. Bear Run (Pennsylvania) 

283. Hajós Alfréd: Margitszigeti Sportuszoda, 1930. Budapest 

284. Molnár Farkas: Társasház, 1936. Budapest 

285. (Maurice de) Vlaminck: A vörös fák, 1906. (Párizs, Musée National d’Art Moderne) 

286. (Henri) Matisse: A vörös desszert, 1908. (Szentpétervár, Ermitázs) 

287. (Pablo) Picasso: Az avignoni kisasszonyok, 1907. (New York, Museum of Modern Art) 

288. (Pablo) Picasso: Guernica, 1937. (Barcelona) 

289. (Georges) Braque: A portugál nő, 1911. (Basel, Kunstmuseum) 



 

 

290. (Jean) Gris: Kávéházi csomag, kollázs, 1914. (Ulm, Museum) 

291. (Umberto) Boccioni: Az izmok dinamizmusa, bronz, 1913. (New York, Museum of Mo-

dern Art) 

292. (Marcel) Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, 1912. (Philadelphia, Museum of Modern Art) 

293. (Marcel) Duchamp: Forrás, 1917. (elveszett) 

294. (Franz) Marc: A kék ló, 1911. (München, Lenbachhaus) 

295. (Constantin) Brancusi: Alvó Múzsa, 1916. (Párizs, Musée d’Art Moderne) 

296. (Vaszilij) Kandinszkij: Sárga, piros, kék, 1925. (Párizs, Nina Kandinszkij Gyűjtemény) 

297. (Paul) Klee: Őszi hely, akvarell, 1921. (magántulajdon) 

298. (Kazimir) Malevics: Vörös négyzet, 1914. (Szentpétervár, Russzkij Muzej) 

299. (Piet) Mondrian: Kompozíció: Szürke struktúra színes síkokkal, 1918. (Zürich, Max Bill 

Gyűjtemény) 

300. (Man) Ray: Lautréaumont mondásának illusztrációja, a Minotaure folyóiratból, 1933. 

301. (Marc) Chagall: Az én kis falum, 1911. (New York, Museum of Modern Art) 

302. (René) Magritte: A szóhasználat I. Ez nem pipa, 1928-1929. (New York, mggy.) 

303. (Méret) Oppenheim: Prémes csésze, 1936. (New York, Museum of Modern Art) 

304. (Salvador) Dali: A polgárháború előérzete, 1936. (Philadelphia Museum of Art) 

305. Nemes Lampérth József: Háttal álló női akt, 1916. (Budapest, MNG) 

306. Kassák Lajos: Képarchitektúra, fametszet, 1922. (Pécs, Janus Pannonius Múzeum) 

307. Moholy-Nagy László: Fényrekvizítum, 1922-1930. (Eindhoven, Stedelijk van Abbe 

Museum) 

308. Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928. (Zebegény, Szőnyi Múzeum) 

309. Bernáth Aurél: Tél, 1929. (mgt.) 

310. Derkovits Gyula: Viharban, 1931. (mgt.) 

311. Medgyessy Ferenc: Anya, 1932. (MNG) 

312. Vajda Lajos: Ezüst gnóm, 1940. (MNG) 

313. Egry József: Napfelkelte, 1940. (MNG) 

314. Bauhaus-ban tervezett tárgy (pl. Brauer Marcel: „funkcionalista” szék 1922 vagy csőszék 

1926) 

 XX. SZÁZAD MÁSODIK FELE 

315. Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, 1955. 

316. (Alvar) Aalto: Községháza, 1949-1953. Säynätsalo 

317. (Pier Luigi) Nervi: Sportcsarnok, 1956-1957. Róma 

318. (Frank Lloyd) Wright: Guggenheim Múzeum, 1946-1958. New York 

319. (Tange) Kenzo: Olimpiai csarnokok, 1964. Tokio 

320.(Renzo Piano - Richard Rogers): Pompidou központ, 1971-1977. Párizs 

321. (Friedrich) Hundertwasser: Bécsi (Löwengassei) lakóház, 1980-1982. Bécs 

322. Makovecz Imre: A Művelődés Háza, 1976-1982. Sárospatak 

323. (Marino) Marini: Ló és lovas, fa, 1949-1950. (Zürich, Krayenbühl Gyűjtemény) 

324. (Alberto) Giacometti: Az erdő (bronz), 1950. (Duisburg, Wilhelm Lehmbruck 

Gyűjtemény) 

325. (Henry) Moore: Kétrészes fekvő alak (bronz), 1959. (művész tulajdona) 

326. (Jean) Tinguely: Kerekeim, 1960-1961. (Budapest, Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti 

Múzeum = Ludwig) 

327. (Joan) Miro: A hold fala, kerámia, 1960. (Párizs, UNESCO Palota kertje) 

328. Somogyi József: Martinász, 1953. (Dunaújváros) 

329. Borsos Miklós: Madár tojással, 1968. 

330. Jovánovics György: Részlet a nagy Gilles-ből, 1967-1968. (mgt.) 

331. Schaár Erzsébet: Az utca, 1974. (székesfehérvári kiállítás) 



 

 

332. Varga Imre: Radnóti, 1969. (Mohács) 

333. (Jackson) Pollock: No 14. 1948. (Westport, Connecticut, mggy.) 

334. (Jean) Dubuffet: Metafizikus, 1950. (Winnetka-Illinois, mggy.) 

335. (Francis) Bacon: Tanulmány Velázquez után: X. Ince pápa. 1953. (New York, mgt.) 

336. (Jasper) Johns: Zászló narancsmezőben, 1957. (Köln, Wallraf Richart Museum) 

337. (Roy) Liechtenstein: Tzing, 1962. (Darmstadt, Karl Ströher gyűjtemény) 

338. (Andy) Warhol: Elvis, 1964. (Toronto, Art Gallery of Ontario) 

339. (Rober) Rauschenberg: Turkey, 1965. (Darmstadt, Karl Ströher gyűjtemény) 

340. Kepes György: Programozott fényjátékterv a bostoni kikötő számára, 1965-1967 

341. (Victor) Vasarely egy op-art műve 

342. (Nam June) Paik: Integrálzongora, 1958-1963. (Bécs, Museum Moderner Kunst) 

343. (Frank) Stella: Lake City, 1960-1961. (Düsseldorf, Kunstmuseum) 

344. (Allan) Kaprow: Háztartás, 1964. Happening (fotódokumentáció) 

345. (Joseph) Kosuth: Egy és három szék, 1965. 

346. (Joseph) Beuys: Főáram, 1967. Darmsadt (akció fotódokumentáció) 

347. Szentjóby Tamás: Hülő víz, 1965. (mggy.) 

348. Keserü Ilona: Forma, 1969. (mgt.) 

349. Kondor Béla: Rajz, 1969. (Győr, Kolozsváry gyűjtemény) 

350. Lakner László: Mosoly, 1969. (Budapest, Kiscelli Múzeum) 

351. Pauer Gyula: Pszeudo, 1970. (mgt.) 

352. Christo: Völgyzáró függöny, 1970-1972. (Colorado) 

353. Haraszty István: Kalitka, 1973. (Székesfehérvár, István Király Múzeum) 

354. (Claes) Oldenburg: Ruhacsíptető, acél, 1974. (USA, mggy.) 

355. Erdély Miklós: Hűség, 1979. 

356. (Cindy) Sherman: Cím nélküli állókép 48., 1979. 

357. Ujházi Péter: Cirkusz, 1980. (Budapest, Ludwig) 

358. Bak Imre: Ismert történet II., 1984. vagy Tao 1993. (Budapest, Ludwig) 

359. Bukta Imre: Hajnali szabad permetezés, 1985. (Budapest, Ludwig) 

360. ef. Zámbó István: Új magyar népművészet II. 1987. (Budapest, Ludwig) 

361. Mauer Dóra: Hommage ŕ Joseph Hoffmann, 1990. (Budapest, Ludwig) 

362. (Barbara) Kruger: A tested csatatér, 1989. 

363. Fehér László: Kútbanéző, 1989. (Budapest, Ludwig) 

364. (Rebecca) Horn: Concert for Anarchy, 1994 e. 

365. Németh Ilona: Elementáris objekt, 1996. 

366. Gerber Pál: Te egy kiválasztott vagy, 1996. 

FOTÓ 

367. (Eadward) Muybridge: Lovas fotók (1888 k.) 

368. Moholy-Nagy László: Önarckép, (1922) 

369. (Alexander) Rodcsenko: Telefonáló nő (1923) 

370. (Man) Ray: Casati grófnő (1928) 

371. Munkácsi Márton: Gyerekek (1928) 

372. (Edward) Weston: Káposztalevél (1931) 

373. (Andre) Kertész: Torzulás (sorozat), (1933) 

374. (Henri) Cartier-Bresson:Vasárnap a Marne partján (1938) 

375. (Robert) Capa: Kollaboránsnő Chartres-ból, (1944) 

376. (Diane) Arbus: Vasárnap Brooklynban sétáló fiatal pár (1966) 

377. (Richard) Avedon: Apám (1969 u.) 

378. Escher Károly: Szénhordás 

MAGYAR NÉPMŰVÉSZET 



 

 

379. Dél-dunántúli tornácos ház alaprajza (XIX. sz.-ból) 

380. Alföldi kontyosház (XIX. sz.-ból) 

381. Egy szabadtéri néprajzi múzeum (pl. Szentendre, Hollókő, Göcsej) 

382. Ácsolt láda Nógrád megyéből, Budapest, Néprajzi Múzeum (= NM) vagy Délkelet-

Dunántúlról (Pécs, Janus Pannonius Múzeum) 

383. Festett láda Komárom, Csongrád vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM 

anyagából) 

384. Király Zsiga: Tükrös spanyolozással (XIX. sz.) (NM) 

385. Egy sárközi, egy somogyi és egy baranyai szőttes (párnahéj, párnavég, abrosz vagy ko-

makendő) (pl. a NM anyagából) 

386. „Táblás”, vörös-fekete gyapjú szőttes Sóváradról (Románia) (Budapest, NM) 

387. „Ábrahámos”, hímzett párnavég Csík megyéből (Románia) (NM) 

388. Cifraszűr Békés vagy Hajdú megyéből (pl. a NM anyagából) 

389. Női ködmön Somogy, Békés vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM anyagá-

ból) 

390. Egy csákvári cserépedény (kásástál, nagytál vagy korsó) 

391. Egy-egy cserépedény (tál, fazék, butélia vagy butykos) Hódmezővásárhelyről vagy Ti-

szafüredről 

392. Miskakancsó Mezőcsátról (1848.) (NM) vagy Miskakancsó Mezőtúrról (NM) 
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 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és 

a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző célok érdekében. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelelő pontos 

értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések elkészítése. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy képi és szöveges  megjelenések árnyalt 

értelmezése. 

 Médiatudatos gondolkodás a tömegkommunikációs eszközök és formák rendszerező 

feldolgozása.  

 A tervezett, alakított környezet forma és funkció összefüggéseinek felismerése, ennek 

figyelembe vételével egyszerű tervezés és makettezés. 

 Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása alkotótevékenységekben. 

 Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

 Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a megha-

tározó alkotók műveinek felismerése. 

 Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve stílust meghatáro-

zó vonásainak felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése összehasonlítása, mű-

elemző módszerek alkalmazásával. 

 Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása. 

 A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

Hon- és népismeret 



 

 

5. évfolyam 

A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátossá-

gokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azok-

nak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. 

Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és 

áthatja a különböző műveltségi területeket. Rendszerezett ismeretanyagként pedig lehetőséget 

teremt a magyar népi kultúra értékein keresztül a saját és a különböző kultúrák, a környezet 

értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására.  

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti 

őket a múlttal és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek 

óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb, és éppen ezért a legfontosabb mindennapi 

kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárháza. Megértik a tanulók, hogy a néphagyomány az 

általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltséghez is szükséges. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny hazaszere-

tetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, nemzeti 

értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és rokonné-

pek, a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is 

megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyományainak 

és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, vagy a még élő nép-

hagyományok gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, a hagyományőrzést, 

népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, 

érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakí-

tásához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 

néprajzi forrásanyagok felhasználásával –, minél több lehetőséget kell teremteni a néphagyo-

mányok élményszerű megismerésére. Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó részvételére 

a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak el az elvon-

tabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

 

Éves óraszám: 37/ heti 1 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az én világom I. 

A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos parasz-

ti életmód 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Alsó tagozatos olvasmányok a családról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tarto-

zás érzésének kialakulása, értékének tudatosítása. A megszerzett ismere-

tekkel a néhány emberöltővel korábbi időszakról alkotott kép tágítása, 

ezzel az időfogalom fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Családunk története, családfa. 

Szomszédság, rokonság. 

Rokoni viszonyok, elnevezések. 

 

Nagyszüleink, dédszüleink világa 

Családfa készítése a rokoni viszo-

nyok, elnevezések alkalmazásával. 

 

Családi történetek gyűjtése, mesé-

lése a nagyszülők, dédszülők 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: család és 

lakóhely. 

 



 

 

falun és városban. 

Nagyszüleink, dédszüleink világá-

nak erkölcsi normái.  

A harmonikusan működő családi 

minták. 

 

gyermekkorából, életmódjuk jel-

lemző elemeinek kiemelése (gaz-

dálkodó életmód – ipari munka). 

A megismert családi történetek 

megosztása – az önkéntesség be-

tartásával – az osztályközösséggel. 

A hagyományos paraszti vagy vá-

rosi családmodell működésében az 

értékteremtő munka, a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás meghatá-

rozó szerepének felismerése. 

A felmenő családtagok, rokonság-

hoz tartozó személyek életének 

időbeni behatárolása. 

Erkölcstan: Család, 

otthon. Egyén és kö-

zösség. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A családi 

élet színtere, a családi 

otthon; különböző la-

kókörnyezetek jellem-

zői. 

Rokonsági és generá-

ciós kapcsolatok a 

családban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Családfa, rokonsági fok (felmenő ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya, déd-

apa/dédanya, lemenő ág: gyermek, unoka, dédunoka, oldalág: testvér/báty, 

öcs, nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, nagynéni (ángy), házassági rokon-

ság (műrokonság). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az én világom II. 

A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos 

paraszti életmód  

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás Az én világom. Családismeret, családtörténet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A lokális ismeretek tudatosításával a szülőföld szeretetének, a helyi érté-

kek megbecsülésének erősítése. A helyi társadalom tagoltságáról, a kö-

zösség sokszínűségéről és az ebben rejlő gazdagságról szemléletes kép 

kialakítása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése a helyi nevezetességek 

időbeli elhelyezésével. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az én városom, falum. 

A LAKÓHELY TERMÉSZETI 

ADOTTSÁGAI, 

HELYTÖRTÉNETE, 

NÉPHAGYOMÁNYAI. 

A település társadalmi 

rétegződése (etnikum, felekezet, 

foglalkozás, életkor, vagyoni 

helyzet). 

A lakóhelyhez köthető neves 

személyiségek, nevezetes 

épületek, intézmények. 

 

Helytörténet, helyi hagyományok, 

nevezetességek. 

A régió hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzői, 

A helyi hagyományok megisme-

rése, feldolgozása különböző te-

vékenységekkel. 

Az otthon, a lakóhely, a szülő-

föld, a haza megbecsüléséhez 

vezető egyéni és közösségi tevé-

kenységek elsajátítása (pl. a köz-

vetlen környezet értékeinek feltá-

rása, az emlékhelyek gondozása.) 

A lakóhely nevezetes épületeinek, 

a régió jeles szülötteinek törté-

nelmi korszakokhoz kötése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Falvak és városok. 

Szegények és gazdagok 

világa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyeze-

tek és életmódbeli jel-

lemzők (nagyvárosi, 

városi, falusi települé-

sek, természeti, épített és 

emberi környezet). 

 

Természetismeret: Sze-

mélyes tér. A földrajzi 

tér: közvetlen környezet, 



 

 

néphagyományai. lakóhely, környező táj, 

haza. 

 

Erkölcstan: Szegények 

és gazdagok. 

A vallás funkciói. Vallá-

si közösségek és vallási 

intézmények. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helytörténet, természeti környezet, neves személy, helyi hagyomány, telepü-

lés, régió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal I. 

A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Családtörténet, településtörténet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a természeti ténye-

zők meghatározó szerepe, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás 

felismertetése. A különböző mesterségek megismerése során a szakmák 

megbecsülésének kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A ház történeti fejlődése. 

Jurta, veremház, egysejtű ház, 

többosztatú ház. 

A házak külső jellegzetességei: 

falazat, tetőszerkezet, tetőformák. 

 

A konyha, az ételkészítés és esz-

közei. 

Kenyérsütés, gabonaételek, bur-

gonyaételek, vajkészítés, hurka-

töltés. 

Konyhai cserépedények: a főzés, 

sütés, tálalás, élelmiszertárolás 

edényei. 

Fazekasmesterség. 

 

Sarkos és párhuzamos elrendezé-

sű szobák. 

Munkasarok – szentsarok. 

Tároló bútorok, ülőbútorok, asz-

tal, ágy. 

Bútorművesség. 

 

Munkamegosztás a családon be-

lül. 

Férfi és női munkák, a gyerekek 

feladatai. 

Napi, heti és éves munkarend. 

 

Az életmód és a háztípusok törté-

neti változásainak megismerése 

képi és egyéb információk alap-

ján, mindezek összefüggésének 

felismerése. 

A természeti körülmények, a ren-

delkezésre álló építési anyagok és 

a különböző háztípusok kialaku-

lása közötti összefüggések felfe-

dezése. 

A konyhai cserépedények funkció 

szerinti rendszerezése; a legfon-

tosabb ételek alapanyagainak, 

elkészítési módjának, eszköz-

készletének megfeleltetése. 

A berendezési tárgyak funkció-

változásainak nyomon követése 

konkrét példák alapján. 

Az évszázaddal korábbi idők csa-

ládon belüli, korosztályok és ne-

mek szerinti munkamegosztásá-

nak összehasonlítása a mai korral. 

Népi játékok élményszerű elsajá-

títása.  

Az oktatás körülményeinek, mód-

jának időben történt változásairól 

ismeretek szerzése képi és rövid 

szöveges információforrások 

alapján. 

Természetismeret: Tele-

püléstípusok (tanya, falu, 

város), jellemző képük, a 

hozzájuk kötődő tevé-

kenységek. 

 

Vizuális kultúra: lakó-

helyhez közeli néprajzi 

tájegység építészeti jel-

legzetességei, népművé-

szete. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A családi 

gazdálkodás, takarékos-

ság. Családi munkameg-

osztás. Ételkészítési fo-

lyamatok. 

 

Testnevelés és sport: 

gyermekjátékok, népi 

játékok. 

 

Ének-zene: népi gyer-

mekdalok, népi gyer-

mekjátékok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-



 

 

Gyermekjátékok, a belenevelődés 

folyamata. 

Az iskola régen és ma. 

A felnőttek életét utánzó játékok, 

eszközös, ügyességi játékok, 

sportjellegű játékok. 

tek: gyermekek nevelése 

és oktatása régen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, 

tetőformák, konyhai cserépedény, munkasarok, szentsarok, munkamegosz-

tás, belenevelődés, utánzó játék, eszközös játék, sportjellegű játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal II. 

A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A gazdálkodó élet főbb területeinek megismerése során a rendelkezésre 

álló természeti javak ésszerű felhasználása előnyeinek, az önellátás fon-

tosságának belátása. A közösen végzett munka előnyeinek, közösségerő-

sítő hatásának felismertetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hétköznapok rendje. 

A gazdálkodó ember legfonto-

sabb munkái. 

Gabonamunkák: szántás, vetés, 

aratás. A gabonamunkákhoz kap-

csolódó szokások. 

Állattartás: a szilaj-, a félszilaj- és 

a kezestartás. 

A pásztorok ünnepei. 

Kendermunkák. 

Fonóbeli munkák és játékok. 

 

Hétköznapi és ünnepi viselet. 

Hétköznapi vászonruhák, a női és 

a férfi viselet darabjai. Gyermek-

viselet. 

Néprajzi tájak eltérő ünnepi vise-

lete. 

 

Táplálkozás. 

Hagyományos paraszti ételek. 

Napi és heti étrend. 

Téli és nyári étrend. 

Az állattartási módokban a hon-

foglalás előtti életmód elemeinek, 

illetve az életmódváltással bekö-

vetkező változások következmé-

nyeinek felismerése képi és szö-

veges, illetve egyéb (pl. tárgyi) 

források – feldolgozása, rendsze-

rezése alapján. 

A hétköznapi vászonviselet ele-

meinek összehasonlítása a gyere-

kek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek 

megfogalmazása.  

A jellegzetes táji ünnepi viseletek 

megismerése során a magyar 

népviseletek sokszínűségének 

felfedezése. A közösséghez tarto-

zás külső kifejezésformájának 

észrevétele. Az egykori és a mai 

megjelenési formák jelentéstar-

talmának feltárása konkrét példák 

alapján. 

Az önellátó életvitel meghatározó 

elemeiben a természettel kialakí-

tott harmonikus kapcsolat előnye-

inek észrevétele. 

A hagyományos paraszti táplál-

kozás jellemzőinek és a gyerekek 

étkezési szokásainak összevetése. 

A szembetűnő különbségek és a 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Nők és férfiak élet-

módja. 

Öltözködés, divat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok tu-

lajdonságai, anyagok 

feldolgozása. 

 

Erkölcstan: szokások, 

normák szerepe, jelentő-

sége. 



 

 

tovább élő táplálkozási szokások 

megfogalmazása, tapasztalatok 

megosztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, fonó, 

ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, téli étrend, 

nyári étrend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szo-

kásrendje. 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében. 

Társas munkák, közösségi alkalmak 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozaton (ének-zene, magyar nyelv és irodalom, környezetisme-

ret órák), valamint a különböző műveltségi területeken előforduló hon- és 

népismereti tartalmak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák (pl. szüret, kukoricafosztás) és 

más közösségi alkalmak (pl. vásár, búcsú) hagyományainak és jelentősé-

gének felismertetése a paraszti élet rendjében. A hétköznapok és ünnepek 

váltakozásának, ritmusának feliemertetése, az ünnepek jelentőségének 

tudatosítása az egyén és a közösség életében.  

egy-egy ünnepkör, jeles nap köszöntő vagy színjátékszerű szokásainak, 

valamint a társas munkákhoz, közösségi alkalmakhoz kapcsolódó szoká-

sok élményszerű, tevékenységközpontú, hagyományhű elsajátítása, külö-

nös tekintettel a helyi hagyományokra; a lakóhelyhez, a tájhoz való kötő-

dés erősítése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles napok, ünnepi szokások a 

paraszti élet rendjében. 

A jeles napok, ünnepi szokások 

fogalma, szerepe, általános jel-

lemzői. 

Előkészületek (advent, nagy-

böjt), munkatilalmak, jellegzetes 

ételek, népviselet, köszöntő és 

színjátékszerű szokások. 

 

Karácsonyi ünnepkör. 

Advent, az adventhez tartozó 

jeles napok, szokások (pl. Mik-

lós és Luca napja, Ádám-Éva 

napja, karácsonyi kántálás, bet-

lehemezés). 

Karácsony napjától vízkeresztig, 

pl. névnapköszöntés, regölés, 

aprószentek napi vesszőzés, 

szilveszteri, újévi szokások, új-

évi köszöntők, vízkereszt, 

A jeles napok, ünnepi szokások 

jelentőségének, közösséget meg-

tartó szerepének, valamint az 

ünnepi előkészületek fontossá-

gának felismerése a paraszti élet 

rendjében a konkrét szokások, 

ünnepek tevékenységeinek meg-

ismerése, elsajátítása során kü-

lönböző (néprajzi) forrásanyag-

ok segítségével, pl. eredeti 

hangzóanyag meghallgatása, 

filmek, fotók, ábrák 

megtekintése a különböző 

népszokásokról. 

Az ünnepi szokások jellemzői-

nek megkülönböztetése a hét-

köznapok rendjétől. 

A legfontosabb állandó és válto-

zó időpontú ünnepek felismeré-

se. 

A különböző jeles napokhoz, 

Erkölcstan: vallási nép-

szokások. 

 

Dráma és tánc: ismer-

kedés a táncillemmel, a 

naptári ünnepekhez kap-

csolódó (helyi) népszo-

kásokkal. 

 

Ének-zene: a magyar 

népzene régi rétegű és új 

stílusú népdalai, a népi 

tánczene. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Részletek 

népszerű játékfilmből. 

(Pl. Jókai Mór–Várkonyi 

Zoltán: Egy magyar ná-

bob – pünkösdikirály-

választás.) 



 

 

háromkirályjárás. 

 

Farsang, farsangi szokások. 

Farsangi ételek, bálok, szokások. 

Farsangi köszöntők és maszkos 

alakoskodások. 

 

Iskolába toborzó szokások: Ba-

lázs- és Gergely-járás. 

 

Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör 

jeles napjai és szokásai. 

Nagyböjti játékok, virágvasár-

napi kiszehajtás és villőzés, a 

nagyhét jeles napjai. Húsvéti 

szokások, pl. húsvétvasárnapi 

zöldágjárás, húsvéti locsolkodás, 

hímestojás készítés, fehérvasár-

napi komatálküldés. 

 

Májusfaállítás, pünkösd, pün-

kösdi szokások. 

Pünkösdikirály-választás, pün-

kösdölés, pünkösdikirályné-

járás. 

 

A nyári napforduló ünnepe. 

Szent Iván napi szokások, éne-

kek. 

Gazdasági ünnepek, társas mun-

kák. 

 

Az őszi jeles napokhoz, munka-

alkalmakhoz kapcsolódó szoká-

sok (pl. szüret, fonó, fonóbeli 

játékok, tollfosztó, 

kukoricafosztó), közösségi al-

kalmak (pl. vásár, 

pásztorünnepek). 

 

Az emberi élet fordulói. 

A gyermek születése – hiedel-

mek és szokások. 

Keresztelő.  

Gyermekkor, leány-, legényélet. 

A lakodalom néhány jellegzetes-

sége. 

ünnepi szokásokhoz kapcsolódó 

– néprajzi és pedagógiai szem-

pontok alapján kiválasztott – 

köszöntő és színjátékszerű szo-

kások élményszerű, 

hagyományhű módon történő 

elsajátítása, eljátszása. A szokás 

kellékeinek elkészítése. 

A kalendáriumi szokásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek vég-

zése: termés- (pl. lucabúza ülte-

tés), férj- (pl. András napi böjtö-

lés), időjárásjóslás (pl. hagyma-

kalendárium); jeles napok, ün-

nepi szokások tárgyai (pl. 

hímestojás készítése). 

Régi fényképek gyűjtése, rajzok 

készítése kalendáriumi 

szokásokról, társas munkákról, 

közösségi alkalmakról. 

Szóbeli, írásbeli 

élménybeszámolók 

hagyományos és új (helyi) 

közösségi, ünnepi alkalmakról. 

Annak felismerése, hogyan 

igyekezett a hagyományos 

faluközösségben harmonikus 

kapcsolat kialakítására az ember 

a természettel, a faluközösség 

tagjaival; hogyan igazította a 

gazdasági munkákat az évszakok 

váltakozásához.  

A természetismeret, az időjárási 

megfigyelések, a népi időjárás 

jóslások szerepének felismerése 

a gazdasági évben. 

Az emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó szokások néhány 

jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral, pl. 

olvasmányok, 

olvasmányrészletek 

segítségével. 

Annak tudatosulása,  hogyan 

segítette a hagyományos 

faluközösség az egyént az 

emberi élet fordulóinál. 

Egy-egy megismert népszokás 

tájegységhez, etnikai csoporthoz 



 

 

történő kötése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás, 

betlehemezés, bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi vesz-

szőzés, újévi köszöntők, háromkirályjárás, farsangi köszöntők, iskolába to-

borzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, 

komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királynéjárás, nyári és 

téli napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, szüret, fonó, tollfosztó, 

kukoricafosztó, vásár, pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet, 

lakodalom. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország terüle-

tén. 

Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és 

népismereti, néprajzi jellemzői a Kárpát-medencében és 

Moldvában. 

A hazánkban élő nemzetiségek és etnikai kisebbség 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Hon- és népismeret előző témái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak megis-

merése a tájegységek, etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi 

jellemzőinek bemutatásával. A saját közösség megismerése által az 

identitástudat, a kötődések erősítése. A földrajzi környezet, a történeti és 

a gazdasági tényezők hatásának felismerése a néphagyományok alakulá-

sára, konkrét táji példákon keresztül. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 magyar nyelvterület néprajzi 

tájai, tájegységei, etnikai cso-

portjai, a határainkon túl élő 

magyarok. 

 Dunántúl; 

 Észak- Magyarország; 

 Alföld; 

 valamint a nagytájakhoz 

tartozó határon túli tájak (pl. 

Burgenland, Muravidék, Zo-

boralja, Mátyusföld, Bácska, 

Bánát, Kárpátalja) 

 Erdély és Moldva. 

Jellegzetes hon- és népismere-

ti, néprajzi jellemzőik. 

Példák az anyagi kultúra és a 

folklór köréből. 

 

Magyarországon élő nemzeti 

kisebbségek. 

A határon túli magyarok lakta 

területek, illetve a magyar 

nyelvterület nagy néprajzi tájanak 

azonosítása térképen. 

A magyar nyelvterületen élő 

etnikai csoportok (pl. palóc, 

matyó, kun, székely) 

megnevezése. 

A Magyarországon élő nemzeti 

kisebbségek (pl. német, szlovák, 

szerb, horvát, szlovén, román, 

roma) megnevezése. 

A természeti adottságok, éghajlati 

viszonyok életmódra, népi 

építészetre gyakorolt hatásának 

felismerése.  

Képek gyűjtése a megismert 

tájakra jellemző viseletekről, népi 

építészetről, népművészetről, 

hagyományokról. 

Tájékozódás a nagy tájegységek 

területéhez köthető 

világörökségekről, magyar 

szellemi kulturális örökségekről, 

Természetismeret: A 

Kárpát-medence és ha-

zánk nagytájai. 

A népi kultúra értékei, 

népszokások. 

A kulturális élet földrajzi 

alapjai (nyelvek, vallá-

sok). 

A magyarsághoz kötődő 

világörökségi helyszínek. 

A magyarság által lakott, 

országhatáron túli terüle-

tek, tájak közös és egyedi 

földrajzi vonásai. 

Nemzeti parkok, tájvé-

delmi körzetek. 

 

Vizuális kultúra: lakó-

helyhez közeli néprajzi 

tájegység építészeti jel-

legzetességei, viselete és 

kézműves tevékenységei. 



 

 

nemzeti parkokról.  

 

Szülőföld. 

A természeti környezet meg-

határozó szerepe, hatása a 

gazdálkodásra, a település-

szerkezetre, az építkezés mód-

jára. 

A táj jellegzetes népviselete, 

kézműipari tevékenysége. 

Népszokások, népdalok, a 

népköltészet fennmaradt alko-

tásai (mesék, mondák). 

A tanuló saját szülőföldjének 

megismerése meglévő helytörté-

neti irodalom feldolgozásával, 

gyűjtésekkel. 

A kistáj beillesztése a korábban 

megismert megfelelő nagytájba. 

(Nagyvárosok iskoláinak tanulói 

választhatják a városhoz közeli 

táj feldolgozását.) 

Helyi kutatások igénybevétele a 

történeti múlt feltárásához. 

Önálló gyűjtőtevékenység alkal-

mazása az ismeretszerzés folya-

matában. 

A természeti környezet befolyá-

soló hatásának felismerése a mes-

terséges környezet kialakításában. 

Megismert helyi népszokások, 

népdalok, mesék, mondák közös-

ség előtti bemutatása. 

Természetismeret: 

Személyes tér. A földraj-

zi tér: közvetlen környe-

zet, lakóhely, környező 

táj, haza. 

 

Vizuális kultúra: 

lakóhelyhez közeli nép-

rajzi tájegység építészeti 

jellegzetességei, viselete 

és kézműves tevékenysé-

gei. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népdalok, népme-

sék, mondák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, néprajzi táj, határainkon túl élő magya-

rok, a nemzeti összetartozás napja. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, 

hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének 

nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási folyamatban kialakul 

az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk. 

Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb 

területeiről, a család felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A 

megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek értelmezni a más 

tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat. 

Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kap-

csolódó népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak ha-

gyományainak jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet 

rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles 

nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas 

munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevé-

kenységeket. 

Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, 

tájegységeinek hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a 

tanulók számára, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a 

gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus 

kapcsolatban az ember a természettel. 

 



 

 

Dráma és tánc 



 

 

A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja 

az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreati-

vitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. 

A dráma és tánc kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdago-

dását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és -ápolást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző 

drámai és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését 

szolgálják. 

A mozgásos-táncos tevékenységek többek között fejlesztik a ritmusérzéket, a térérzéke-

lést, a testtartást, a mozgáskoordinációt, az állóképességet. E tevékenységek során a tanulók 

megismerik a mozgásos-táncos kommunikáció és önkifejezés sajátosságait, eszköztárát. 

A dramatikus és a mozgásos-táncos tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul a 

nemzeti, helyi vagy a nemzetiségi hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez, 

fontos szerepe lehet a közösségi tudat kialakításában. 

A művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás révén a művészeti ágak 

nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel 

élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú, 

gyakorlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként 

határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységek keretében 

valósul meg. A feltüntetett tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése átfedi 

egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszám ajánlá-

sok az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A tematikai egységek nem 

sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése 

alapján dolgozhatók fel. 

A dráma és tánc metodikájának, tematikájának felépítése a korosztálytól, a csoport 

adottságától és képzettségétől, valamint a helyi nevelési-oktatási céloktól függően különböző 

lehet. 

A dráma és tánc 9–12. évfolyamra olyan kerettanterv, amelyhez 9. évfolyamon rendel 

óraszámot, míg a további évfolyamokon a tantárgy oktatása a szabadon felhasználható órake-

ret terhére valósítható meg. A dráma érettségire felkészítő anyagát a művészetek dráma feje-

zete tartalmazza a 11–12. évfolyamon, amelyhez a kerettanterv évfolyamonként heti 2-2 órát 

rendel. 

A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési 

tartalmakat a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, 

míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a tervezés során. 

 

A dráma és tánc jellegénél fogva nagy szerepet játszik több fejlesztési területen meghatározott 

ismeretek elsajátításában, készségek kialakításában és képességek fejlesztésében.  

Az erkölcsi nevelés területén a tanuló a dráma és tánc tanulása során olyan kérdésekkel 

és problémákkal találkozik, amelyek segítenek számára eligazodni az őt körülvevő világban. 

A tevékenységek során megtapasztalja, hogy cselekedeteiért és azok következményeiért viselt 

felelősséggel tartozik, fejlődik igazságérzete. Ezzel a dráma és tánc hozzájárul a tanulók tár-

sadalmi beilleszkedésének elősegítéséhez. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén megismer több különböző népcsoporthoz 

kötődő szokásrendszert vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt, így felkelthető érdeklődé-

se szűkebb és tágabb környezete kultúrája iránt, megtapasztalhatja ezek helyét Európa és a 

világ szokásvilágában, fontossá válhat számára a hagyományok megismerése és megőrzése.  



 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén nyitottá válhat a társadalmi jelen-

ségek iránt, ezek ábrázolására törekszik dramatikus tevékenységeiben is. Foglalkozik a kisebb 

és nagyobb közösségek sajátosságaiból eredő lehetőségekkel és korlátokkal. Fejlődik önálló 

kritikai gondolkodása, elemzőképessége és vitakultúrája. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség területén képes az alkalmazkodásra és az érdekérvényesítésre. Életko-

rának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is 

értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy helyzetet. A megbeszélése-

ken önálló véleményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai tevékenységének 

elemző értékelésében, ugyanakkor képes mások munkájának elismerésére, tiszteletére is.  

A családi életre nevelés területén a feldolgozott történetek szereplőinek kapcsolatai, va-

lamint életeseményeik elemzése a nevelő munka segítségére lehet. 

A testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a figyelem összpontosítására 

szolgáló különféle koncentrációs és lazító játékokat és tevékenységeket.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén fejlődik közvetlen és tágabb környeze-

tének természeti és társadalmi értékei, annak sokszínűsége iránti szenzibilitása.  

A kompetenciafejlesztés területén az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében az aktív 

tevékenységek folytán a dráma és tánc tantárgy jelentős szerepet játszik. A tanuló részt vesz 

verbális és nem verbális kommunikációs játékokban, megtapasztalja az önkifejezés több for-

máját. Ezek segítségével képes érzéseinek és véleményének kifejezésére, valamint saját és 

mások tevékenységének értékelésére is. Fejlődik a tiszta, érthető, artikulált beszéd, a világos, 

adekvát nyelvhasználat területén.  

A pályaorientáció területén dramatikus tevékenységek során különféle ismereteket sze-

rez a különböző szakmák, hivatások, életpályák lehetőségeiről. 

A médiatudatosságra nevelés területén dramatikus tevékenységek során megismeri és 

képes alkalmazni a tömegkommunikációs médiumok különböző műfajait, a média eszköztá-

rát. Emellett képes saját produkciós munkájának szcenikai, hangtechnikai, filmes stb. kivite-

lezésére, illetve képi, hangtechnikai rögzítésére. 

A tanulás tanulása területén képes saját tanulási stílusának, stratégiáinak kialakítására, 

fejleszti memóriáját, szóbeli, írásbeli, mozgásos, képi stb. kifejezésmódjait.  

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tanuló lehetőséget kap más kultúrák 

sokszínűségének megismerésére. A dramatikus tevékenységek során gyakorolja a társainak 

való segítségnyújtást különféle megjeleníthető élethelyzetekben. A közös munka folyamatá-

ban megtapasztalja, hogy kisebb és nagyobb közösségének működése az ő felelőssége is, a 

dramatikus tevékenység során, a mintha-helyzetek „gyakorlóterepén” felelősséget érez és 

vállal társaiért. Képes megfogalmazni véleményét és elfogadni mások érvelését.  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területén a tanuló életkorának megfelelő 

helyzetekben képes a mérlegelésre, döntéshozatalra és arra, hogy felmérje döntései követ-

kezményeit – mindezt a dramatikus tevékenységek során a gyakorlatban, védett környezetben 

meg is tapasztalja.  

Ugyanakkor az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén fejlődik 

emocionális érzékenysége is, megismerkedik a befogadást és a kifejezést segítő játékokkal, 

dramatikus tevékenységekkel, a megjelenítés többféle (pl. verbális, mozgásos-táncos, vizuá-

lis) formájával. Képes színházi, táncszínházi, zenésszínházi alkotások értelmező-elemző be-

fogadására. Érdeklődése felkelthető a kortárs kulturális élet, rendezvények iránt. 

Emellett a hatékony, önálló tanulás megalapozásaként részt vesz egész csoportos, kis-

csoportos tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját kés-

zségeit és képességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie.  

 



 

 

 

9. évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csoportos játék és megjelenítés  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Tiszta, érthető, artikulált beszéd jellemzőinek ismerete.  

Szövegkontextusnak és/vagy a szituációnak megfelelő nyelvhasználat. 

Alkotó, cselekvő részvétel többféle dramatikus tevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik 

bátorítása, együttműködésük erősítése. 

A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz illő 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Koncentrációs és lazítógyakorlatok (szöveges és 

szövegmentes légzőgyakorlatok, relaxációs játékok, 

koncentrációs gyakorlatok az érzékelésfejlesztés, a 

figyelemtartás és -megosztás, a memóriakapacitás 

fejlesztésére). 

Ön- és társismereti gyakorlatok (pl.: ismerkedő és megisme-

rő játékok, interakciós gyakorlatok). 

Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és bizalomgya-

korlatok. 

Fejlesztő és szinten tartó verbális és nem verbális kommu-

nikációs gyakorlatok.  

Szándékos és tudatos nyelvi választások, kifejezésmódok: 

felismerése és használata dramatikus tevékenységekben. 

Egyéni stílus, karakter, státusz, érzelem ábrázolása nyelvi és 

gesztusnyelvi eszközökkel. 

A különféle beszédműfajok és a hatáskeltés eszközeinek 

alkalmazása a gyakorlatok során. 

A média jellemző kifejezésmódjainak megjelenítése drama-

tikus tevékenységekben. 

A tánc- és mozgásszínházi technikák alapjai (fizikai kon-

centrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok, kiscsoportos és 

csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok).  

A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosí-

tása. 

Hangulatok kifejezése mozgással/tánccal. 

Stílus, jellem ábrázolása mozgással/tánccal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Kommunikációs, stilisztikai 

játékok, stílusgyakorlatok. A 

szünet, a hangsúly-, a beszéd-

tempó-, a hangmagasság-váltás 

és a hanglejtés modulációjának 

használatában rejlő kommuni-

kációs lehetőségek megfigyelé-

se és alkalmazása. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret: 

Megjelenő konfliktusok, visel-

kedési módok és megoldások 

tudatos kritikai elemzésén, illet-

ve a valóságismereten alapuló 

szövegalkotási gyakorlatok. A 

korosztály sajátosságainak meg-

felelő, rövid, árnyalt és pontos 

fogalmazásra törekvő média-

szövegek létrehozásának előké-

szítése és azok kivitelezése. 

 

Ének-zene: 

A zenei mondanivaló verbális 

kifejtése vagy más művészeti ág 

kifejezési eszközeibe való átkó-

dolása. 



 

 

 

Ember és társadalom: 

Különböző emberi magatartás-

típusok, élethelyzetek megfi-

gyelése, következtetések levo-

nása.  

 

Életvitel és gyakorlat: 

Véleményalkotás a saját és a 

társak tevékenységéről, reális 

értékítélet megfogalmazása. 

Közreműködés a közösségi 

normák kialakításában. A társak 

munkájának segítőkész, 

együttműködő értékelése, a má-

soktól kapott értékelés megérté-

se.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koncentráció, ritmus, tempó, térérzékelés, stílus, testérzékelés, hangulat, 

érzelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rögtönzés és együttműködés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Alapszintű improvizációs képesség. Az improvizációs munkaformák 

ismerete.  

Figurák mozgásos-táncos rögtönzésekben történő ábrázolása. Improvi-

zációk elemző értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel csoportos tevékenységekben. 

Növekvő intenzitású és mélységű részvétel szerepjátékokban, csoportos 

improvizációkban. A megismert munkaformák tudatos és kreatív 

alkalmazása. A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló 

véleményalkotás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, a 

tanulók által közösen kidolgozott cselekményváz 

(jelenetváz) alapján.  

Némajátékos és szöveges improvizációk (pl. mozdulatra, 

hangeffektusokra, tárgyakkal), hétköznapi élethelyzetek fel-

idézése mozgással és beszéddel, szituációs játékok (pl. befe-

jezetlen történetre, fotóra, filmre, képzőművészeti alkotások 

reprodukcióival, a szereplők jellegzetes vonásainak megadá-

sával). 

Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, 

illetve alkotó jellegű alkalmazásával.  

Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos 

alkalmazása (pl. szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegtan (szövegalkotás, szö-

vegszerkesztés, a szöveg szer-

kezete), korstílusok, stílusirány-

zatok. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret: 

Átélt, elképzelt, hallott esemény 

mozgóképi vagy más médiaszö-

veggel történő megjelenítésének 

megtervezése, kivitelezése egy-

szerű eszközökkel. 



 

 

megadásával, a valódi érzelmek kimondásának tiltásával). 

Hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése; látott 

vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése 

kiscsoportos improvizációkban. 

Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, 

téma vagy fogalom alapján.  

Rövid, mozgásos etűdépítés és különféle feltételekre alapozó 

improvizációk (pl. versek által keltett hangulatokra épülő 

improvizációk, szimbolikus mozgásokból építkező improvi-

zációk, zenés etűdök indulatok, hangulatok, érzelmek meg-

adásával). 

 

Ember és társadalom:  

Mások érvelésének összefogla-

lása és figyelembevétele. A vé-

leménykülönbségek tisztázása, a 

saját álláspont gazdagítása, to-

vábbfejlesztése. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

Feladatvállalás, a helyzetnek 

megfelelő aktivitás, tudatosan 

kialakított együttműködés, 

kompromisszumkészség és fele-

lősség a közös munkában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt, harmónia-

diszharmónia, fokozás, variáció, arányosság, hatás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető dramaturgiai, drámaszerkezeti, műfaji fogalmak ismerete és 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és 

jellegzetességeik megfogalmazása. 

A színház és dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 

Alapszintű dramaturgiai fogalomkészlet használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Dramatikus formanyelvi elemek összefűzése, egymásra 

építése a kívánt tartalom kifejezése érdekében. 

A színpadi hatáselemek, egyes színházi stílusok, színházi 

műfajok jellemző jegyeinek azonosítása és alkalmazása saját 

játékokban.  

Különböző dramatikus és színházi tevékenységek alkalma-

zása az improvizációkban és jelenetekben, a figurateremtés 

folyamatában. 

A játékok megbeszélése során a dramatikus eszközök és a 

színházi formanyelv elemeinek értelmezése a tanult szakki-

fejezések alkalmazásával. 

A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és alkalmazá-

sa dramatikus tevékenységek során. 

Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös 

igénye szerint a nyilvánosság (elsősorban saját közönség) 

számára készített egyéni vagy közös produkcióban (megis-

merkedés a felkészülés lépéseivel, a próbafolyamattal, pro-

dukció lebonyolításával). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Műalkotások elemzésének, 

megközelítésének lehetőségei, 

módszerei. 

 

Rajz és vizuális kultúra:  

A vizuális nyelv eszközeinek 

komplex értelmezése. Saját és 

mások munkájának elemzése, 

értékelése. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret:  

Nem lineáris szövegformák 

elemzése. 

 

Matematika:  

Adott tárgy, elrendezés más 

nézőpontból történő elképzelé-

se. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, feszültség, tét, fókusz, keret, kontraszt, szimbólum. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Történetek feldolgozása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Dramatikus kifejezésformák.  

Élmények feldolgozása tánc- és mozgástechnikai elemek 

alkalmazásával. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt. 

Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti alkotá-

sok feldolgozásában, megjelenítésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó 

élethelyzetek feldolgozása dramatikus tevékenységekkel. 

Irodalmi művek részleteinek vagy egészének feldolgozása 

drámás eszköztár/dramatikus tevékenységek alkalmazásával. 

Különböző művészeti ágakhoz tartozó műalkotások irodalmi 

és/vagy filmes és/vagy dramatikus és/vagy mozgásos adap-

tációja. 

Mindennapi történetek, érzések, élmények feldolgozása 

drámajátékos tevékenységformákkal.  

A célirányos helyzetértékelési és döntési képesség fejleszté-

se a történetek feldolgozása során. 

Tudomány- és művészettörténe-

ti korszakok jeles alakjai, ki-

emelkedő eseményei (irodalom, 

művészetek, matematika, ter-

mészettudományok). 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A művészet kultúraalkotó sze-

repének megfigyelése. Más kul-

túrák megismerésének igénye. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret:  

Önálló kérdések megfogalma-

zása a tárgyalt témával kapcso-

latban. Az életkori sajátossá-

goknak és az elvárható tájéko-

zottságnak megfelelő érvkész-

lettel és példákkal alátámasztott 

vita.  

 

Ember és társadalom:  

Történelmi jelenetek elbeszélé-

se, eljátszása különböző szem-

pontokból. Erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzetek felismeré-

se, bemutatása. Különféle érték-

rendek összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, cselekmény, adaptáció.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Megismerő- és befogadóképesség 

Órakeret 

6 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Színház- és drámatörténeti alapismeretek. 

(Nép)hagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások alapszintű befogadása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával. 

Előadások drámás eszközökkel történő feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások 

(hivatásos vagy amatőr színházi társulat előadása, annak 

hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok 

előadásainak) megtekintése. 

Előadások elemzése az élmények befogadását elősegítő 

dramatikus tevékenységformákkal. 

A színészi, rendezői, dramaturgiai és egyéb tervezői munka 

alapszintű elemzése.  

Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott 

előadásokhoz kapcsolódóan (pl. a drámai műnem jellegze-

tességei, dramaturgiai alapfogalmak, a színházművészet 

összművészeti sajátosságai). 

Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Drámafeldolgozások; drámaírói 

életművek ismerete. 

 

Ének-zene:  

A zene különféle funkcióinak, 

megjelenésének megfigyelteté-

se. 

 

Rajz- és vizuális kultúra: 

Párhuzamok keresése az iroda-

lom, a zene, a dráma, a film és a 

vizuális művészetek egyes alko-

tásai között; jelmez, kellék, tér-

ábrázolás, színkezelés. 

 

Média és mozgóképkultúra: 

Színházi közvetítések formai 

megoldásai.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dramaturgiára, szcenikára, színészi játékra vonatkozó legfontosabb 

alapfogalmak. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

A tanulók képessé válnak a pontos önkifejezésre, a mások előtti 

megnyilatkozásra és együttműködésre. 

Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt szerepjátékokban, cso-

portos improvizációkban. 

Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert munkaformákat.  

Képessé válnak a megismert dramaturgiai fogalomkészlet használatára. 

Képesek színházi előadások drámás eszközökkel történő feldolgozására.  



 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 



 

 

11. évfolyam 

A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képes-

ségének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának 

tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottsá-

gára, személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza, hogyan gondol-

kodjunk a világ dolgairól, étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélo-

kat teremt. Az internet virtuális közege nagyon sok fiatal második otthonaként funkcionál, 

ahol több időt töltenek el, mint bárhol másutt. Mivel a média képes arra, hogy átformálja a 

nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művésze-

tet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfej-

lesztés alapvető eszköze.  

A médiaműveltség fejlesztése szoros kölcsönhatásban van a résztvevő és aktív állam-

polgári szerep elsajátításával, valamint a kritikai és kreatív képességek fejlesztésével. Ily mó-

don hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák fejlesztése közül az 

anyanyelvi kommunikációs készség, a digitális, a szociális és állampolgári kompetenciák, 

valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztéséhez. 

A sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs 

és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a probléma-

megoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és 

az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A művészi alkotá-

sokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető megjelenítésével 

segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az 

érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. Ily módon hozzájárul a kiemelt 

fejlesztési követelmények közül az erkölcsi neveléshez, a demokráciára neveléshez, az önis-

meret és társas kultúra fejlesztéséhez, a testi és lelki egészségre neveléshez és természetesen 

mindenekelőtt a médiatudatosságra neveléshez. A tantárgy oktatásának elsődleges célja, 

hogy a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszöve-

gekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használ-

ják a hagyományos és az új médiumokat – vagyis a mozgóképi írás-olvasástudás és a kritikai 

médiatudatosság fejlesztése. Ehhez az alsóbb iskolafokokon más tantárgyakban modulárisan 

megjelenített és elsajátított alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottság 

áttekintésére, összekapcsolására, alkalmazására és továbbfejlesztésére, valamint a naiv fo-

gyasztói szemlélet átértékelésére van szükség.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a technikai 

képreprodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi vagy internetes tartal-

mak mennyiben alkalmasak a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes közlés-

re. Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikációt miért és miképpen láttatják oly 

sokan a minőségi kultúra és egyúttal a személyiség autonómiája veszélyeztetőjének (pl. in-

formációfüggőség, kényszerfogyasztás) –, de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a 

hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére, a 

kreatív önkifejezésre, a civil társadalom erősítésére, a választás képességének fejlesztésére. 

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni 

kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az ér-

telmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia 

(személyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, 

azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyak-

ran rejtett érték- és érdekrendszerének felismerését jelenti. 



 

 

Ezért a tárgy oktatása során a tanulóknak lehetőséget kell kapniuk a tömegkommuniká-

ciós eszközök kritikus és szuverén használatára, történelmi, társadalmi és kulturális összefüg-

gések felismerésére, arra, hogy a megfelelő szövegek, mozgóképi alkotások tanulmányozása 

útján jobban megismerhessék saját személyiségüket. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra 

is, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék kifejező képességüket és 

kifejezőkedvüket. A digitális technológiák térnyerése megkerülhetetlenné teszi, hogy a tanu-

lók aktív résztvevői, ne csupán passzív befogadói legyenek a mediális kommunikációnak. 

A gimnáziumi tanulmányok elején a tematika súlypontjainak áttekintését, ismétlését 

követően (9. évfolyam) a cél az ismeretek alkalmazásának fejlesztése, valamint a személyes 

tapasztalat megszerzése a médiaszövegek útján történő kommunikációban, a médiajelenségek 

megfigyelésében, leírásában és elemzésében (10. évfolyam). A szövegalkotás és -elemzés 

során kiemelt szempont a technikai képreprodukció és a valóság problematikus viszonyának 

megragadása, a szerzői és a műfaji beszédmódok különbségeinek megtapasztalása, az új mé-

diumok sajátos szövegformáinak tanulmányozása saját munkák elkészítésének segítségével. 

A médiahasználat kutatása a közönség(ek)et jellemző paraméterek feltérképezésére, az isme-

retekhez, adatokhoz jutás alapvető módszereinek áttekintésére, a tervezés, szervezés, az adat-

felvétel és a kiértékelés gyakorlati megtapasztalására épül.  

A 10. évfolyam mozgóképkultúra és médiaismeret óráin kiemelt szerepbe kerül az 

egyéni és kiscsoportos formában megszervezett projektmunka, melynek feltétele a megszer-

zett ismeretanyag és az életkori sajátosságokból következően már elvárható tanulás- és mun-

kakultúra. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret egyes tartalmai az 5–8. évfolyamokon az anya-

nyelv, a történelem, a vizuális kultúra és az informatika óráin jelennek meg, míg a 9–12. évfo-

lyamokon a helyi tantervtől, az iskolák döntésétől függően más- és más évfolyamokon, illetve 

időkeretben tanítják a tárgyat. Ezért is alapvető a teljes fejlesztési időszakra vonatkozóan át-

gondolt tematikai-módszertani tervezés, melynek a 9. és 10. évfolyamokon az alapozás, az 

addigiakban részlegesen, foltszerűen érintett ismeretek összekapcsolása és a gyakorlati képes-

ségek fejlesztése, míg a 11. és 12. évfolyamokon a médiajelenségekkel kapcsolatos elvontabb 

társadalomtudományi gondolkodás fejlesztése és a konvenciókon túlmutató művészi alkotá-

sok, az új média-nyelvhasználat értő befogadása a célja.  

 

Tematikai egység Órakeret 

A média kifejezőeszközei 

A technikai úton rögzített kép és hang mint a 

mozgóképi ábrázolás anyaga 

2 óra 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképnyelv kifejező eszközei 

5 óra 

A látványszervezés alapeszközei a mozgóké-

pen 

3 óra 

A mozgóképi szövegek rendszerezése 4 óra 

Az új média néhány formanyelvi sajátossága 2 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A kommunikáció történetének fordulópontjai 

és a nyilvánosság 

4 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiain-

3 óra 



 

 

tézmények és közönségek 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezé-

se 

5 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 

4 óra 

Gyakorlás, ismétlés, rendszerezés, számon-

kérés 

4 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A technikai úton rögzített kép és hang mint a mozgó-

képi ábrázolás anyaga 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az ábrázolás és a reprodukció, a mozgókép kettős természete fogalmá-

nak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mozgóképi írás- olvasástudás fejlesztése. 

Középszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak megtapasztalása, felismerése és tudatosítása (például mobil-

telefonra felvett álló- és mozgóképek, beállítások elkészítésével 

vagy interneten elérhető mozgóképes anyagok, például klipek vagy 

reklámok tanulmányozásával), hogy a mozgóképi szöveg 

 egyszerre ábrázol és reprodukál; 

 információban rendkívül gazdag, ám a szöveg jelentésének 

meghatározása a nyelvi közlésnél sokkal bizonytalanabb; 

 utalásokkal telített. 

Annak megfogalmazása, mire vezethető vissza a mozgóképi közlés 

néhány alapvető sajátossága (a technikai kép- és hangrögzítésnek a 

tapasztalati valósággal való erős kapcsolatára). 

Vizuális kultúra: rep-

rodukálás és ábrázolás 

– a mozgókép kettős 

természete. 

 

Filozófia: a valóság 

mint tudatunktól füg-

getlenül vagy attól 

függően létező (létel-

méleti vagy ismeret-

elméleti szemlélet). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképnyelv kifejező eszközei 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A kiemelés (hangsúlyozás) alapvető eszközei a mozgóképi ábrázolás-

ban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 



 

 

céljai attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

annak megfigyelése és kipróbálása egyszerű beállítások, snitt-

kapcsolatok elkészítése és megszerkesztése során, hogy a mozgó-

képkészítő miféle filmnyelvi eszközöket használ a szöveg megalko-

tása során. Ily módon, valamint mozgóképi szövegek (pl. rövidfil-

mek, filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs filmek) 

megfigyelésével és elemzésével a mozgóképnyelv alapeszközeinek 

(narráció; szerepjáték; látványszervezés, montázs) tudatosítása. 

Vizuális kultúra: A 

mozgóképkészítő által 

használt eszközök a 

néző figyelmének irá-

nyítására; az audiovi-

zuális közlés hangsú-

lyozási módjai.  

A kiemelés alapeszkö-

zei (legfontosabb mo-

tívumok ismétlése; 

közelkép; fény/szín, 

zenei hangsúlyok, ka-

meramozgások, válta-

kozó beállítások tem-

pója). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
A beállítás, a képkivágás fogalmának ismerete. A technikai képrögzítés 
elvének ismerete, elemi szintű felvételkészítési gyakorlat. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A látványszervezés alapeszközei (képkivágás, gépállás, nézőpont, 

szemszög, kameramozgások, beállítástípusok, megvilágítás) fogalma-

inak tudatosítása, ezen eszközök szerepének értelmezése és tudatosí-

tása saját felvételek készítése és mozgóképi szövegrészletek elemzé-

sével. 

Egyszerűbb mozgóképi szövegrészletek létrehozása (pl. találkozás, 

megérkezés, követés, megismerkedés) útján a képzelőerő, kifejező-

készség fejlesztése. 

Vizuális kultúra: a 

kiemelés alapeszkö-

zei (legfontosabb 

motívumok ismétlé-

se; közelkép; 

fény/szín, zenei 

hangsúlyok, kame-

ramozgások, váltako-

zó beállítások tempó-

ja. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kompozíció, képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív beállítás, 

leíró beállítás, társított beállítás, svenk, fahrt, vario. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi szövegek rendszerezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek 

érzékelése, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris jellegének meg-

figyelése, a műfaji és a szerzői fogalmak ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgóképi szövegek rendszerezését segítő néhány alapszempont 

(megjelenési felület – mozi, televízió, internet; a hossz, mint forgal-

mazási kategória; a valóságanyag természete – dokumentumfilm-

fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás – műfaj (zsáner)film, 

szerzői film) ismétlése, pontosítása, kiegészítése.  

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének felis-

merése, alkalmazása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű 

filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a 

személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv-

használat) az életkornak megfelelő művek elemzésével. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: bár a mozgó-

képi szövegeknek 

nincs minden szövegre 

alkalmazható osztá-

lyozása, a filmek ér-

telmezését, elemzését 

segíti a rendszerezés 

néhány alapszempont-

ja.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller, 

szerzői, eredetiség, ábrázolási konvenció. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Az új média néhány formanyelvi sajátossága 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az új média, az interaktivitás és a nem lineárisan szerveződő szöveg 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet működési módjának tisztázása, az 

önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasástudás és a 

kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai és kreatív 

képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 



 

 

pontok 

A hagyományos (analóg) és az új médiaformák (interaktív, nemlineáris, 

digitális) közötti alapvető különbségek tudatosítása. 

Hagyományos szövegtípusok formanyelv-használata módosulásának 

megfigyelése és elemzése az újmédia felületein (néhány jellemző példa, 

elsősorban a reklám, a hírszövegek területéről).  

A web 2.0-ás alkalmazások formanyelvi gondolkodásának megfigyelése 

(pl. interakció, választás, az animációs és grafikai megoldások terjedése, 

játékosság, irónia és a szövegek folyamatos alakítása). 

Informatika: miért 

és hogyan értel-

mezi át a digitális 

kép (hang) a tech-

nikai kép (hang) 

hagyományos mé-

diában történő 

alkalmazásait 

(nincs eredetije – 

számsorokba kó-

dolt információk 

sokasága; könnyen 

manipulálható, így 

megkérdőjelezhető 

a valóságtartalma/ 

valóság-

referenciája; köny-

nyen hozzáférhető 

és átalakítható, így 

kevésbé fontos a 

szerzője is). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valóság, tapasztalati valóság, web 2.0, nem lineáris, interaktivitás, irónia, 

manipuláció, közösségi hálózat. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A kommunikáció történetének fordulópontjai és a nyil-

vánosság 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, sok-

szorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati kom-

munikáció) ismerete. 

A meghatározó társadalmi struktúrák, hatalomgyakorlási rendszerek is-

merete. 

A magánszféra és a közszféra fogalma. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság meg-

szerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, sok-

szorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati kom-

munikáció) az ezekhez tartozó művelődéstörténeti háttér (kiemelkedő 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: A 



 

 

feltalálók, találmányok, évszámok) megismerése, e fordulópontok jelen-

tőségének értelmezése a nyilvánosság történetében. 

Annak tudatosítása, miért törekszik a média kezdetektől a látvány és a 

hang lehető legvalószerűbb, a valóságtól egyre kevésbé megkülönböz-

tethető rögzítésére.  

A nyilvánosság jelentése az életünkben,  a mai nyilvánosság kialakulása, 

egy adott kor és társadalom nyilvánosságának vizsgálati módjai. (Az 

információk birtoklása és megosztása – hatalmi viszonyok; az egyén 

helyzete az adott társadalomban, például hagyományok, neveltetés, is-

kolázottság, anyagi helyzet; az infokommunikációs technológiák fejlett-

sége; a média szabályozása, cenzúra). 

Miért jelennek meg egyre inkább a közszférában a médiakörnyezet vál-

tozásával a magánszféra ügyei? – vita, érvelés, példákkal. 

kommunikáció 

története alapvető 

fordulópontjai, 

ezen fordulópont-

ok jelentősége a 

nyilvánosság tör-

ténetében.  

A mai nyilvános-

ság kialakulása, 

egy adott kor és 

társadalom nyilvá-

nosságának vizsgá-

lati módjai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, információ, technikai képreprodukció, mágikus 

gondolkodás, nyilvánosság, reprezentatív és népi nyilvánosság, polgári 

nyilvánosság, cenzúra, a tömegkommunikáció nyilvánossága, hálózati 

kommunikáció, köz- és magánszféra. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintézmények és 

közönségek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A cselekmény- és történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) 

fogalmának ismerete, az expozíció, bonyodalom, lezárás szakaszainak 

felismerése mozgóképi alkotásokban.  

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasztók/felhasználók 

és a médiatartalom-előállítók. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság meg-

szerzése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatos-

ság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló 

 felismer olyan történetjavaslatokat, amelyeket a médiain-

tézmények bocsátanak közre. 

 ismeri és a médiajelenségekkel kapcsolatban helyesen al-

kalmazza a tematizálás, a napirend és a diskurzus fogalmát. 

 konkrét példákon értelmezi a közönség befolyásolásának 

fontosabb eszközeit (a közlés felületének egyszerűen átlát-

ható, ismétlődő megszerkesztését, a rovatszerkezeteket, a 

műsorrend kialakítását, az intézmény-image felépítését, a 

sorozatelv érvényesítését. 

 ismeri a közszolgálati, a kereskedelmi és a közösségi média 

eltérő szerepét a nyilvánosságban. 

 



 

 

 jellemzi a médiaintézmények és azok meghatározó szövege-

inek célközönségeit (elsősorban életkor, nem, végzettség, 

kulturális és egzisztenciális háttér, érdeklődés). 

 bemutatja, hogyan, és kifejti, hogy miért keveredik a 

tartalomelőállító és a közönség szerepe a web 2.0-ás alkal-

mazásokban. 

 felismeri, hogy a médiakommunikáció során a médiaszöve-

get kibocsátó intézmény kerül elbeszélő szerepbe, amely tör-

ténetjavaslatokat bocsát közre, piaci versenyben a néző fi-

gyelméért a konkurens médiaintézményekkel.  

 tudatosítja, melyek a médiaszöveg-fogyasztás maximalizálá-

sának, a közönség befolyásolásának alapeszközei. 

 megkülönbözteti egymástól a fontosabb médiamodelleket. 

 Tudatosítja, miért jelenik meg a média közönsége kettős 

szerepben, mint vásárló és mint áru. 

 Megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek 

alapján jellemezhetőek a médiaintézmények célközönségei. 

 Kifejti, mennyiben tekinthető közösségnek a közösségi há-

lózatra csatlakozók sokasága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsoridő, soro-

zatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média, web 

2.0. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek szövegalkotó kód-típusainak, kifejező eszközeinek 

ismerete.  

A médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció fogal-

mának ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság meg-

szerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejleszté-

se. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló 

 kreatív gyakorlati feladatok során és megbeszélés útján tuda-

tosítja, hogy a médiaszövegek értelmezése egyaránt függ a 

szövegtől, a befogadótól és attól a médiakörnyezettől, 

amelyben a szöveg nyilvánosságra kerül (vagyis a média-

nyelvtől, a nyelvhasználattól, a közönségtől és a kontextus-

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tömegkommuni-

káció médiumainak jel-

rendszerei, kódjai.   



 

 

tól). 

 felismeri és megnevezi a médiaintézmények által közrebo-

csátott történetjavaslatok értelmezésére szolgáló direkt értel-

mezési kereteket. Aktuális médiaesemények feldolgozása és 

elemzése során feltárja, hogyan és miért érvényesül a médiá-

ban a sztereotip megfogalmazás kényszere, milyen veszé-

lyekkel járhat mindez. 

 ismeri a reprezentáció fogalmát és alkalmazza a nemek, fog-

lalkozások, életmódminták, kisebbségek a tapasztalati való-

ságtól eltérő médiamegjelenítésével kapcsolatban, miközben 

tudatosítja, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális kép-

viselői (reprezentánsai). Ily módon tudatosítja, miért proble-

matikus, hogy a világ nem olyan módon jelenik meg a médi-

ában, mint a tapasztalati valóságban. 

 az életkornak megfelelő médiaszövegek feldolgozása egyéni, 

kiscsoportos vagy csoportos formában kreatív gyakorlati fe-

ladatokkal vagy megbeszélés útján (pl. feltevéseket, állításo-

kat fogalmaz meg médiaszövegek keletkezésének hátteréről, 

a közlő (médiaintézmény) szándékairól; élményeket és ta-

pasztalatokat vet össze a média által közvetített, megjelenített 

világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk, élet-

mód magazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok 

és az eltérések megfigyelése, megbeszélése).  

 összeveti azonos események eltérő megfogalmazásait, éssze-

rűen indokolja az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeit 

(érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, il-

letve műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, 

hírportálokon, napisajtóban). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, értelmezési keret, sztereotípia, reprezen-

táció. 

 

 

Tematikai 

alapegység (fő-

téma)/ Fejlesz-

tési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 

Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 

A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete.  

A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati 

kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési 

szabályok ismerete, alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szem-

lélet átértékelése. A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, 

kritikai képességek fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A média fejleszti a digitális médiaeszközök használatának képességét 

(az elérhető programok funkcionális használatával a kép, mozgókép- 

és hangadatok rögzítését, célszerű szerkesztőprogramba történő betöl-

tését, szerkesztését, kiírását, online közzétételét).  

A tanuló  

 tudatosítja és példákkal világítja meg a médiakonvergencia je-

lenségét.  

 saját tapasztalatai és ismeretgyűjtés alapján jellemzi az internetes 

és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságait (pl. interaktivi-

tás, a kommunikáció térbeli és időbeli szabadsága, figyelem-

megosztás, multitasking, virtuális kapcsolatok, konstruált szemé-

lyiségek, anonimitás és annak korlátai, e-részvétel, e-

demokrácia, amatőr és professzionális tartalomgyártás, média-

használat más emberek jelenlétében és annak normái). 

 példákkal, jó és helytelen gyakorlatok bemutatásával illusztrálja 

az internethasználat biztonságának problémáit (pl. személyes 

adatok védelme, hamis vagy megbízhatatlan oldalak, informáci-

ók kiszűrése, ismerkedés veszélyei). 

 életkorának és tapasztalatainak megfelelő példákra alapozott, ér-

vekkel alátámasztott állításokat fogalmaz meg a hálózati kom-

munikáció életmódra, életminőségre vonatkozó hatásáról, a sze-

mélyiség felbontása és megsokszorozásáról, mint mindennapi 

gyakorlatról az online médiában, a médiahasználat veszélyeiről 

(pl. függőség, elmagányosodás, egészségkárosodás). Ismeri a 

médiában megjelenő erőszakkal kapcsolatos problémákat (pl. az 

erőszak, mint szórakoztató, stimuláló hatáselem; az erőszak, 

mint mindennapivá váló érdekérvényesítő és konfliktuskezelési 

eszköz). 

 kérdéseket és állításokat fogalmaz meg az alkotók és felhaszná-

lók felelősségével, az egyének és közösségek jogaival kapcsolat-

ban az írott, az elektronikus és az online médiában, tisztában van 

vele, hogy a média törvényi szabályozása miért szükségszerű.  

 tudatosítja, hogy elkerülhetetlen az éles verseny közegében a 

médiaipari szövegtermeléssel együtt járó selejt, de azt igyekszik 

megkülönböztetni a manipulációtól. 

Informatika: a „régi” 

és az „új” média 

használatának ösz-

szehasonlítása. egy-

mástól. 

Az internetes és mo-

bilkommunikáció 

fontosabb sajátossá-

gai.  

Az internethasználat 

biztonságának prob-

lémái. A média tör-

vényi szabályozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiakonvergencia, multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtuális 

személyiség, médiaerőszak, közösségi média, médiaipari verseny, mani-

puláció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az 

online kommunikáció szövegszervező alapeszközeit. 

 alkalmazza az ábrázolás megismert eszközeit egyszerű mozgóképi 



 

 

szövegek értelmezése során (cselekmény és történet megkülönbözte-

tése, szemszög, nézőpont, képkivágat, kameramozgás jelentése az 

adott szövegben, montázsfunkciók felismerése). 

 a mozgóképi szövegeket meg tudja különböztetni a valóság ábrázolá-

sához való viszonyuk és az alkotói szándék, és a nézői elvárás karak-

tere szerint (dokumentumfilm és játékfilm, műfaji és szerzői be-

szédmód).  

 az életkornak megfelelő szinten meg tudja különböztetni a fikció és a 

virtuális fogalmait egymástól. 

 tisztában van a média alapfunkcióival, a kommunikáció története 

alapfordulataival, meg tudja fogalmazni, milyen alapvető tényezőktől 

függ valamely kor és társadalom nyilvánossága.  

 tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények 

elsődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben. 

 megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alapján jel-

lemezhetőek a médiaintézmények célközönségei.  

 meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia és a 

reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezen-

tációk különbözőségeit. 

 érvekkel támasztja alá álláspontját olyan vitában, amely a médiaszö-

vegek (pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak. 

 jellemzi az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátossága-

it, az internethasználat biztonságának problémáit. 

 az életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiumokból és 

médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezésére, 

az önálló megfigyelésekre.  

 alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcso-

latos ismereteit a műsorválasztás során is.  

 

11. évfolyam, emelt óraszámú képzés 

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének 

fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását 

szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottságára, szemé-

lyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza, hogyan gondolkodjunk a 

világ dolgairól, étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. 

Az internet virtuális közege nagyon sok fiatal második otthonaként funkcionál, ahol több időt 

töltenek el, mint bárhol másutt. Mivel a média képes arra, hogy átformálja a nyelvet, az érték-

rendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélve-

zetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető 

eszköze.  

A médiaműveltség fejlesztése szoros kölcsönhatásban van a résztvevő és aktív állampolgári 

szerep elsajátításával, valamint a kritikai és kreatív képességek fejlesztésével. Ily módon hoz-

zájárul a Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák fejlesztése közül az anya-



 

 

nyelvi kommunikációs készség, a digitális, a szociális és állampolgári kompetenciák, valamint 

az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztéséhez. 

A sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs és 

együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémameg-

oldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az 

alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A művészi alkotások-

ban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető megjelenítésével 

segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az 

érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. Ily módon hozzájárul a kiemelt 

fejlesztési követelmények közül az erkölcsi neveléshez, a demokráciára neveléshez, az önis-

meret és társas kultúra fejlesztéséhez, a testi és lelki egészségre neveléshez és természetesen 

mindenekelőtt a médiatudatosságra neveléshez. A tantárgy oktatásának elsődleges célja, hogy 

a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel 

kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a 

hagyományos és az új médiumokat – vagyis a mozgóképi írás-olvasástudás és a kritikai mé-

diatudatosság fejlesztése. Ehhez az alsóbb iskolafokokon más tantárgyakban modulárisan 

megjelenített és elsajátított alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottság 

áttekintésére, összekapcsolására, alkalmazására és továbbfejlesztésére, valamint a naiv fo-

gyasztói szemlélet átértékelésére van szükség.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a technikai képrep-

rodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi vagy internetes tartalmak 

mennyiben alkalmasak a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes közlésre. 

Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikációt miért és miképpen láttatják oly sokan 

a minőségi kultúra és egyúttal a személyiség autonómiája veszélyeztetőjének (pl. információ-

függőség, kényszerfogyasztás) –, de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a hálózati 

kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére, a kreatív 

önkifejezésre, a civil társadalom erősítésére, a választás képességének fejlesztésére. 

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni kell, 

hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az értelme-

zés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia (sze-

mélyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, azono-

sulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyakran 

rejtett érték- és érdekrendszerének felismerését jelenti. 

Ezért a tárgy oktatása során a tanulóknak lehetőséget kell kapniuk a tömegkommunikációs 

eszközök kritikus és szuverén használatára, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések 

felismerésére, arra, hogy a megfelelő szövegek, mozgóképi alkotások tanulmányozása útján 

jobban megismerhessék saját személyiségüket. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, 

hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék kifejező képességüket és kifejezőkedvüket. A 

digitális technológiák térnyerése megkerülhetetlenné teszi, hogy a tanulók aktív résztvevői, ne 

csupán passzív befogadói legyenek a mediális kommunikációnak. 

 

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy célrendszerében 11. osztályban is kiemelt 

helyet foglal el a kommunikációs készségek és a digitális kompetencia fejlesztése. Az 

anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció kulcskompetenciái ebben az életkorban már 

feltételezik a nyomtatott és elektronikus szövegek értelmezésének és értékelésének, valamint 

az információ megszerzésének és megfelelő szövegtípusokban való átadásának képességét. A 

tantárgy e kompetenciák fejlesztésén túl specifikus célként tekint a nem verbális információk 



 

 

adekvát verbális leírásának gyakoroltatására is. Az életkornak megfelelő kreatív feladatok 

során a tantárgy hozzásegíti a tanulót, hogy élni tudjon az elektronikus kommunikáció és az 

információ-megosztás nyújtotta lehetőségekkel, felismerje a benne rejlő esetleges 

veszélyeket, s elkerülhesse azokat. A felnőttkor küszöbén különleges hangsúly esik az egyéni 

felelősségtudat elmélyítésére; a tantárgy fontos célja, hogy a tanuló a hálózati közösségek 

együttműködő, az etikai elveket ismerő és betartó tagjává válhasson. A szociális és 

állampolgári kompetencia fejlesztéséhez a tantárgy azáltal járul hozzá, hogy a változatos 

médiaszövegek, alkotói és befogadói nézőpontok azonosítása révén segíti a kulturális 

sokszínűség jelenségének megértését és elfogadását. Az esztétikai tudatosság és 

kifejezőkészség szintén a mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy legfontosabb fejlesztési 

területei között van. Az audiovizuális szövegek értelmezése, megfelelő kontextusba helyezése 

és végül adekvát megalkotása egyaránt kiemelt feladatként jelenik meg ezekben az években. 

A tanulók esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét fejleszti a kreatív verbális 

és mozgóképi szövegalkotási gyakorlatok sora. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tantárgy 

nem „művészpalánták” kinevelését tűzi ki célul, hanem a művészetet befogadni képes és 

alapszinten audiovizuális eszközökkel kommunikálni tudó ifjú emberekét. A tantárgy a 11. 

évfolyamon elsősorban a médiatudatosság fejlesztési területén fejti ki hatását, de komplex 

eszközrendszerével hozzájárul a diákok tanulás-módszertani fejlesztéséhez, erkölcsi 

neveléséhez, valamint állampolgárságra, demokráciára és környezettudatosságra 

nevelésükhöz. A tantárgy tanításának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése, a 

mozgóképi szövegértés fejlesztése, a média társadalmi szerepének és működésmódjának 

megismertetése. Célja továbbá, hogy a tanulók magabiztosan tudjanak tájékozódni és 

választani a hagyományos és az új médiumok világában, hogy értő, kritikus, egyenrangú 

résztvevői lehessenek az új társadalmi színtereken zajló érintkezésnek. 11. évfolyamon ennek 

keretében a hangsúly a tudatos médiatartalom-választásra, azok adekvát használatára és a nem 

kívánatos tartalmak kritikus elutasítására esik. Ennek szolgálatában áll többek között a 

mozgóképi szövegek kifejezőeszközeinek pontosabb felismerése és árnyaltabb értelmezése is. 

A szóbeli, írásbeli és képi kifejezés különböző formáinak gyakorlása mellett a tanuló ebben az 

életkorban egyre magasabb szinten válik képessé az információ feldolgozására és 

rendszerezésére is. A mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy elősegíti a tudásmegosztó és 

tudásépítő platformok használatát is. A tantárgy rendszeres véleményformálás gyakoroltatása 

révén önismeretre nevel, de hozzájárul a felelősségvállalás elmélyítéséhez is. A napi 

aktualitású médiaszövegek értelmezése során körvonalazódik a normák mibenléte, azok 

elfogadásának vagy elvetésének társadalmi kontextusa; a tanuló egyre inkább átlátja a 

normaszegések következményeit, képessé válik értékkonfliktusok felismerésére, és 

kezelésükben is némi gyakorlatot szerez. A társadalmi szerepek mibenlétének és 

médiareprezentációjának megértése hozzásegíti a diákot a sztereotípiák működésének 

pontosabb megértéséhez, az előítéletes magatartás felismeréséhez és átalakításához .A 

tantárgy lényeges fejlesztési célja képessé tenni a tanulót a valódi és virtuális kapcsolatok 

természete közötti különbségtételre. A technológiai fejlődés társadalmi hatásainak pontosabb 

megértése révén, amely szintén fontos feladata a tárgynak, a fiatalok fokozatosan megértik 

majd a globális problémák és lokális cselekvések, sőt az egyéni életvitel közötti 

összefüggéseket.  E két képesség hozzásegíti majd őket, hogy bekapcsolódhassanak 

különböző kisközösségekbe, és a civil társadalmi aktivitás értékét átlátva állampolgári 

jogaikat és kötelességeiket a helyi közösségekkel együttműködve hatékonyan gyakorolhassák.  

Az előbbiekben megfogalmazott célrendszer aktualitása indokolttá teszi, hogy a 11.  

osztályban művészeti oktatásra fordítandó heti két órát a mozgóképkultúra és médiaismeret 

tantárgyra szánja az intézményünk. Korunk kulturális környezete miatt alapvetően fontos az 

audiovizuális szövegértés készségének fejlesztése, napjaink infokommunikációs kihívásai 



 

 

pedig feltétlen szükségessé teszik, hogy az iskola a médianyilvánosságra vonatkozó korszerű 

ismeretekkel lássa el tanulóit.  

A 11. évfolyam emelt óraszáma az érettségire készít fel. Heti két órában készülünk az 

érettségire. A kerettantervi ajánlás szerint így a kerettantervben szereplő táblázat első két sorát 

javasolt tanítani. Viszont az ebben szereplő témák nem fedik le az érettségi egészét. Így 

csökkentett óraszámban ugyan, de a táblázat teljes anyagát tanítjuk. 

A vizsga formája:  

 

Középszinten: projekt és írásbeli  

 

A mozgókép-és médiaismeret érettségi vizsga célja 

 

A mozgókép és médiaismeret érettségi vizsga lehetőséget biztosít a különféle mozgóképi szö-

vegek értelmezésében megmutatkozó elemzési-interpretációs és kritikai képesség bizonyításá-

ra. A mozgókép/média érettségi alkalmat ad annak megállapítására is, hogy a vizsgázó tisztá-

ban van-e a média – s különösen az audiovizuális média – társadalmi szerepével és műkö-

désmódjával.  

A vizsga célja, hogy a jelölt a mozgókép kultúrtörténetének és stílustörténetének, részben a 

mozgókép formanyelvének ismeretében, illetve adott textus (film, filmrészlet, televíziós mű-

sor-műsorrészlet, digitális szöveg) alapján a következőkkel tudja bizonyítani felkészültségét: 

bemutatja, hogy a stílus és a megjelenítés formája hogyan utal a szerzőre, a tapasztalati való-

ság és a virtuális valóság kapcsolatára, a gyártási illetve a társadalmi és kulturális körülmé-

nyekre;  

jellemzi valamely tömegfilmi műfajt a témaválasztásban, a motívumhasználatban és az elbe-

szélésmódban megfigyelhető hasonlóságok alapján, egy-egy arra alkalmas film segítségével; 

ismertet egy-egy jelentős alkotó életművét a szerző legfontosabb műveinek az alapján; 

megtervez és meg is valósít néhány beállításból álló értelmes mozgóképi szövegrészletet; 

bizonyítja, hogy rendelkezik a tömegkommunikációs eszközök tudatos használatának képes-

ségével, tájékozódik a sajtóműfajok, az audiovizuális műsortípusok, a globális monitorkultúra 

világában; 

jellemzi azokat az érintkezési módokat, ahogyan a médiaintézmények kapcsolatba kerülnek a 

politikával, a társadalmi és kulturális eseményekkel, a mindennapi élettel; 

ismeri a médiaintézmények működésének gazdasági alapjait valamint a gyártók és a közönség 

közötti kapcsolatrendszert;  

önálló ítéletet alkot néhány ismert médiakritikai elmélet által megfogalmazott problemat ikáról 

és azok helytállóságáról; 

teljesítményében kifejeződik önálló gondolkodása, problémalátása, lényegkiemelő és rendsze-

rező képessége, kreativitása, mozgóképi kultúrájának egyéni sajátosságai, értékválasztásai. 

 

A mozgókép- és médiaismeret középszintű érettségi vizsgája lehetővé teszi a jelölt mozgó-

kép-nyelvi kultúrájának, filmműveltségének és a média társadalmi szerepét illető tájékozott-

ságának minősítését és értékelését. A vizsgázó teljesítménye mutatja, hogy milyen minőségű 

és mélységű tudással rendelkezik ezen a téren továbbá azt is, hogy ismereteit milyen módon 

tudja önálló produktumok létrehozásával (projektmunka), valamint írásban megjeleníteni. 

 

Tematikai egység Órakeret 

A média kifejezőeszközei 10 óra 



 

 

A figyelemirányítás, hangulatteremtés és 

értelmezés fő eszközei 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi elbeszélés 

5 óra 

A média kifejezőeszközei 

Szerzői kultúra és tömegkultúra mint eltérő 

beszédmódok 

12 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati 

kommunikáció 

6 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Az új média formái és szövegépítkezési sajá-

tosságai 

10 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiaipar, médiafogyasztás és -befogadás 

8 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiareprezentáció, valószerűség és hiteles-

ség 

6 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiaetika, médiaszabályozás 

6 óra 

Gyakorlás, ismétlés, rendszerezés, számon-

kérés 

9 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A figyelemirányítás, hangulatteremtés és értelmezés fő 

eszközei 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Vizuális kultúra: képkivágás, gépállás, gépmozgás, beállítás, jelenet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Sajátos mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése és alkalmazása.  

Az intertextualitás jelenségének felismerése és értelmezése. 



 

 

céljai 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgóképi látványszervezés (pl. kompozíció, megvilágítás, kame-

ramozgás, szemszög, színkezelés) megfigyelése változatos művek 

(pl. reklám, filmrészlet, televíziós műsor részlete) példáján. 

Az egyes mozgóképi szövegszervező eszközök (pl. fényviszonyok, 

képkivágás, kameraállás) megváltoztatása rövid és célirányos szö-

vegalkotási gyakorlatok során. Az ily módon elért hatás (pl. a kép 

hangulatának vagy a látványhoz rendelt értelmező elemek megválto-

zása) tudatosítása elemző megállapítások révén.  

Mozgóképi idézet elemzése (pl. filmalkotás vagy -jelenet összevetése 

annak remakejével), különös tekintettel a mozgóképi kifejezőeszkö-

zök eltérő alkalmazására, valamint e transzformáció jelentésalakító 

hatására. 

 

Vizuális kultúra: moz-

góképi közlés, a moz-

góképi nyelv alapjai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Intertextualitás 

jelensége, utalás, ven-

dégszöveg. Stílusimi-

táció, paródia, intertex-

tualitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nézőpont, távolság, fényviszony, mozgás, mozgóképi idézet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi elbeszélés 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Tér- és időszervezés, utalás, verbális tartalmak audiovizuális adaptáció-

ja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A filmelbeszélés eszközrendszerének tudatosítása. 

Összetettebb (időben és térben elkülönülő) cselekmények megjeleníté-

se, tagolása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A montázs idő- és téralakító hatásának, a kép és a hang montázsvi-

szonyának, valamint az intellektuális montázs szerepének megfigye-

lése filmes példák (pl. szovjet avantgárd) alapján. Következtetések 

megfogalmazása szóban vagy írásban. 

Az irodalomból már ismert problémaközpontú szerkesztésmód (ex-

pozíció – bonyodalom – kibontakozás – tetőpont – megoldás) eleme-

inek felismerése egyszerűbb (pl. rövidfilm, reklám) és összetettebb 

(pl. játékfilm vagy filmsorozat) mozgóképi példák segítségével. 

Összetett cselekményű (több szálon futó, nem lineárisan előrehaladó 

időkezelésű, bonyolult térszerkezetű) szövegformák tagolása, értel-

mezése.  

Szövegelemzési gyakorlat: az elbeszélő mibenléte a mozgóképi szö-

vegekben.  

A szerepjáték elemeinek (fotogenitás, a viselkedés jelrendszere) azo-

nosítása játékfilmes példákon. A gesztusok és a mimika jellem- és 

hangulatábrázoló erejének sajátélményű kipróbálása rövid dramati-

kus szituációkban. A státuszviszonyok és azok módosulásának felis-

merése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Verbális és non-

verbális jelek a közlés-

folyamatban. Cselek-

ményes műnemekhez 

tartozó alkotások szer-

kezetének probléma-

központú megközelíté-

se; jellemrendszer, a 

jellemzés eszközei; 

adaptáció. 

 

Dráma és tánc: stílus, 

karakter, státusz meta-

kommunikációs ábrá-

zolása; érzelemkifeje-

zés és jellemzés meta-

kommunikációs eszkö-



 

 

 zökkel;  

a dráma és a színház 

formanyelve. 

 

Vizuális kultúra: tér-

idő kifejezése; látvány-

hang-mozgás össze-

kapcsolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs, elbeszélő, szerepjáték, státusz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Szerzői kultúra és tömegkultúra mint eltérő beszéd-

módok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a tör-

ténetiség és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az eze-

ket szolgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgóképi szövegek archetípusokon alapuló működésmódjának 

megfigyelése. Egyes archetípusok (pl. „a szépség és a szörnyeteg” 

különböző előfordulásai) jelentésmezejének értelmezése klasszikus 

filmes példák alapján. A jelentéskör állandó és változó elemeinek 

meghatározása.  

Műfaji jegyek felismerése rövid filmrészletek alapján, néhány klasz-

szikus filmműfaj (pl. western, melodráma, sci-fi) tipikus eszköztárá-

nak feltérképezése. 

Saját médiafogyasztói élmények alapján rokon műfajok rendszerének 

felvázolása, az egyes filmműfajokhoz jellegzetes példák gyűjtése (pl. 

interneten fellelhető tralierek letöltése révén), a hozott szövegrészle-

tek önálló elemző bemutatása (pl. rövid prezentáció keretében). 

Önállóan gyűjtött mozgóképi példák bemutatása annak érzékeltetésé-

re, hogyan keverednek a műfaji jegyek egyes posztmodern filmalko-

tásokban, illetve kortárs magyar filmekben. 

A sztárfogalom kialakulása és módosulása. Sztárjelenség a filmen és 

a médiában: ismert filmszereplő és médiaszemélyiség image-ánek 

elemzése, a hátterében fellelhető archetípusok meghatározása. 

Filmalkotások, esetleg szemelvények megtekintése a szerzői film 

történetéből. A legfontosabb korstílusok (német expresszionizmus, 

francia avantgárd, szovjet avantgárd, olasz neorealizmus, francia és 

cseh új hullám, német új film) jellegzetes példái alapján a szerzői 

film sajátosságainak felismerése, elemző és értékelő megfigyelések 

megfogalmazása (pl. vita keretében). 

Önálló anyaggyűjtés a film stílustörténetének témájából, irányzatok, 

Magyar nyelv és iro-

dalom: műfajok rend-

szere; archetípus, stí-

lusirányzatok történe-

te; nézőpont, elbeszé-

lői pozíció; az iroda-

lom határterületei: a 

szórakoztató irodalom 

műfajai (krimi, kaland-

regény, 

szerelmesregény stb.) 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a globalizá-

lódó világ és Magya-

rország – a tömegkul-

túra. 



 

 

filmalkotói életművek, fontos alkotások értelmező bemutatása pl. 

kiselőadás formájában. A magyar filmművészet értékeinek megisme-

rését elősegítendő feldolgozásra javasolhatók például a következő 

jelenségek, csoportok és szerzők:  

parabola a magyar filmművészetben, a cenzúra filmjei, magyar do-

kumentumfilmek;  

Budapesti Iskola, a magyar új hullám; 

Makk Károly, Fábri Zoltán, Huszárik Zoltán, Szabó István, Jancsó 

Miklós, Bódy Gábor, Jeles András, Tarr Béla. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői 

film, kézjegy, archetípus, sztár, hős. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati kommu-

nikáció 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikáció általános modellje; nyomtatott és online újságok, saj-

tóműfajok, a kommunikáció történetének alapfordulatai (írás, nyomta-

tás, távközlés, képrögzítés, hálózati és mobilkommunikáció). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikációt és a mediatizált nyilvánosságot jellemző té-

nyek, modellek megismerése. A nyilvánosság átalakulása: a folyamat 

főbb jellemzőinek végigkövetése, saját környezetben azok felismerése. 

A hálózati kommunikáció hatása a nyilvánosságra: fogyasztói tapaszta-

latok általánosítása a média közösségszervező funkcióval kapcsolato-

san.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bevezetés azokba a kultúraelméleti kérdésekbe (pl. elemző tanulmá-

nyok közös olvasása és értelmezése útján), amelyeket az audiovizuá-

lis távközlési rendszerek rohamos térhódítása és a társadalmi nyilvá-

nosságra gyakorolt átalakító hatásuk vet fel (pl. kommunikációs te-

rek, intézmények, időbeosztás, életmód, tudás, értékrend megválto-

zása). 

A fontos tömegkommunikációs modellek (transzmissziós, rituális, 

propaganda-reklám, befogadási modell) működésének szemléltetése 

önállóan gyűjtött médiapéldák alapján (pl. rövid szóbeli vagy írásbeli 

beszámoló, esettanulmány formájában). 

Saját tapasztalatok alapján (pl. kortársak médiahasználati szokásai-

nak felmérése révén, különös tekintettel a közösségi oldalak haszná-

latára) kérdésfeltevés és válaszlehetőségek találása azzal kapcsolato-

san, hogy miképp változik az egyén és a közösségek viszonya az 

információs társadalomban, hogyan hat az online életforma a szemé-

lyiség fejlődésére és a társas kapcsolatokra, a civil társadalom ön-

szerveződésére, a tanulásra, a munkavégzésre, valamint a szabadidő 

eltöltésére. 

Önállóan gyűjtött példák alapján reflektálás a magánélet és a közélet 

határainak változására (pl. lokális, országos és globális hatókörű on-

Magyar nyelv és iroda-

lom: tömegkommuni-

káció, sajtóműfajok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a polgári nyilvá-

nosság megszületése. 

 

Informatika: hálózatok, 

web 2, közösségi olda-

lak használata, e-

szolgáltatások bizton-

ságos igénybe vétele. 

 

Etika: korunk kihívásai 

– a felelősség új di-

menziói a globalizáció 

korában. 



 

 

line fórumokon megfigyelve egy adott téma megjelenését, a felhasz-

nálók reakciójának összevetésével).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, nonverbá-

lis/verbális/képi. Tömegkommunikációs modell; lokális/globális nyilvá-

nosság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Az új média formái és szövegépítkezési sajátosságai 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Szövegtípusok az új médiában, valós és virtuális tér, interaktivitás, onli-

ne önreprezentáció, a hálózati kommunikáció hatása az életmódra, biz-

tonságos internethasználat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az internetes szövegépítkezés sajátosságainak megismerése, blogok, 

közösségi oldalak stb. tartalmának elemzése, online médiaszövegek 

készítése. Részvétel a lokális nyilvánosságban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mindennapi kommunikáció formái (chat, SMS, e-mail, fórum) és 

nyelvi sajtosságaik (pl. szókincs, szavak alakváltozatai, mondatszer-

kesztés, az érzelemkifejezés eszközei) tudatosítása saját szövegalko-

tási gyakorlat révén (pl. adott téma megjelenítése több formában). 

Nem lineárisan felépülő szövegek elemzése, saját hypertext létreho-

zása (pl. rövid novella átalakítása többszintű, sokféleképp bejárható, 

linkekkel működő szöveggé).  

Az interaktivitás különböző változatainak (navigációs, működési, 

alkalmazkodó interaktivitás) megtapasztalása. Eltérő interaktivitási 

stratégiával létrehozott médiaszövegek összevetése (pl. különféle 

MyYahoo! kezdőlapok kialakítása). 

Identitások megjelenítése a virtuális térben: saját önreprezentáció 

eszköztárának (pl. Facebook-adatlapok információinak) elemzése. 

Önálló image-alkotás (pl. filmszereplő adatlapjának elkészítése ré-

vén), az etikus magatartási normák figyelembevételével, a magán-

szféra védelmének, az információs önrendelkezés jogának tudatosítá-

sával. 

Aktuális témáról online publikálható szöveg (cikk, blogbejegyzés, 

fórumhozzászólás stb.) megalkotása az iskolai (vagy egyéb lokális 

közösségi) honlap számára. A befogadók reakcióinak követése, ér-

telmezése (pl. rövid beszámolóban vagy statisztika segítségével). 

Választott számítógépes játék elemző bemutatása (pl. prezentáció 

keretében) az eddig elsajátított szempontok szerint: cselekményveze-

tés, szereplők rendszere és a felkínált identitások, megformáltság 

(képi világ, hangeffektusok), az interaktivitás lehetőségei.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a szövegek jelen-

tésbeli és nyelvtani 

kapcsolóelemei, a szö-

vegszerkesztés lépései. 

 

Informatika: digitális 

tartalmak létrehozása, 

online publikációja; 

szerzői jogok, adatvé-

delem, adatkezelés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Az ipari forrada-

lom hatásai; a polgári 

nyilvánosság. 

A tudományos-

technológiai fejlődés 

hatásai a gazdaságra, 

társadalomra és kultú-

rára; a tudás fogalmá-

nak átalakulása az in-

formációs társadalom-

ban. 

 



 

 

Földrajz: az egyén 

társadalmi szerepválla-

lása; helyi szerveződé-

sek, regionális és nem-

zetközi összefogás a 

fenntarthatóság eléré-

séért; környezet-

tudatosság: a közösségi 

média szerepe a kör-

nyezetvédelemben. 

 

Etika: korunk kihívásai 

– a felelősség új di-

menziói a globalizáció 

korában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Multimédia, hypertext, interaktivitás, virtuális identitás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiaipar, médiafogyasztás és -befogadás 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Kereskedelmi, közszolgálati és nonprofit média, alkotói szándék, cél-

csoport, közönség mint vevő és áru, médiafogyasztási szokások, média-

függőség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiaipar működésének megismerése, médiajelenségekről szóló 

elemzés értelmezése, önálló kérdések és vélemény megfogalmazása a 

tárgyalt témával kapcsolatban. A kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tulajdonviszonyok a médiában: a közszolgálatiság problémájának 

megértése szakirodalmi szövegek feldolgozása (olvasás, lényegki-

emelés, tartalmi kivonat készítése) révén.  

A nézettség- és fogyasztásnövelő stratégiák (pl. a műsoridő elosztása, 

sorozatelv) megfigyelése egy kereskedelmi tévécsatorna műsorrend-

jének segítségével. A műsorrend által közvetített kulturális mintáza-

tok körülírása, következtetés azok társadalmi hatásaira a csatorna 

kínálatának (pl. az egyes műsortípusok gyakorisága) elemzése révén.   

A reklám hatásmechanizmusának elemzése változatos példák segít-

ségével, kitalált termék reklámjának tervezése és elkészítése külön-

böző médiumok (pl. újság, óriásplakát, televízió, rádió) számára. 

Az infotainment (a tájékoztató és szórakoztató funkciót párhuzamo-

san megvalósító műsortípus) jelenségének tudatosítása rövid, aktuális 

médiaszövegek narratív szerkezetének (központi probléma és a fel-

vezetés lépései) és eszköztárának (mozgóképi formanyelv, kommen-

tárok, zene) leírásával.  

Néhány választott befogadáselmélet (pl. lövedékelmélet, kétlépcsős 

hatás elmélete, szelektív észlelés elmélete, kultivációs elmélet, napi-

rendelmélet, használat és kielégülés modellje) feldolgozása szakiro-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: A modern 

tömegkommunikáció 

kialakulása és társa-

dalmi hatásai. 

Helyi társadalom, civil 

társadalom, önkéntes-

ség. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: tömegkommuni-

káció, reklám; a befo-

gadó szerepe a jelen-

tésteremtésben, befo-

gadói stratégiák. 

 

Földrajz: globális ki-

hívások, tudatos fo-



 

 

dalmi részletek közös olvasásával. Reflektálás a kérdéskör időbeli 

fejlődésére és a megközelítések egymáshoz való viszonyára. 

A közönségkutatás főbb szempontjainak tudatosítása: a közönség 

mint állampolgár, fogyasztó, társadalmi nem képviselője, globális és 

lokális közösségek tagja stb. 

Önálló esettanulmány készítése a médiahasználat és -hatás tárgykör-

ében. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen. A szerzett ismere-

teken alapuló, érvekkel és önállóan gyűjtött példákkal alátámasztott 

vita a média társadalmi szerepéről, a médiabefolyásolásról, média-

használattal kapcsolatos függőségekről vagy a hatalom és a média 

viszonyáról. 

gyasztói magatartás; 

környezettudatosság;a 

társadalmi célú reklá-

mok. 

 

Matematika: megisme-

rés, gondolkodás; 

adatgyűjtés, adatok 

rendezése, adatábrázo-

lás, adatok értelmezé-

se; statisztikai gondol-

kodás, alapvető statisz-

tikai fogalmak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kereskedelmi/közszolgálati/nonprofit média; közönség: vevő és áru; mű-

soridő, műsorrend, sorozatelv, infotainment. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiareprezentáció, valószerűség és hitelesség 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Médiaszövegek fikciós illetve dokumentumjellege, sztereotípia, repre-

zentáció, tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hitelesség igényével fellépő médiaszövegek megalkotottságának tuda-

tosítása. Azonos események eltérő médiareprezentációinak összevetése, 

eltérésük értelmezése. Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a média-

szövegekben, saját értékelő viszony kialakítása ezekkel kapcsolatban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Társadalmi csoportok (pl. bizonyos foglalkozást űzők, nők/férfiak, 

korcsoportok, kisebbségi csoportok) és közéleti események megjele-

nítése a médiában. A reprezentációs stratégia sajátosságainak narratív 

és formanyelvi elemzés révén történő leírása, a felismert sztereotípi-

ák kiemelése, értelmezése. 

A hír megalkotottságának tudatosítása változatos médiaszövegek 

elemzése révén: az információ hírértékének kiemelése, a hírek formai 

sajátosságainak leírása (pl. montázshatások, kommentár, 

tabloidizáció) és a belőlük adódó értelmezési lehetőségek összevetése 

rövid szóbeli beszámoló keretében. Információforrások szűrési 

szempontjainak elsajátítása, gyakorlása. 

Fiktív információ hírként való megformálásának kreatív gyakorlata: 

tartalomtervezés, értéktulajdonítás, az értékelést hordozó formai ele-

mek kiemelése, az adott tartalomnak megfelelő szabad hozzáférésű 

képek és videók keresése a világhálón, kommentár megírása és a 

hangfelvétel elkészítése, a kép és a hang összeillesztése. 

Esettanulmány készítése arról, hogyan kerül egy aktuális esemény 

napirendre, majd néhány héten át tartó folyamatos előfordulás-

követés révén annak megfigyelése, milyen eszközökkel és formákban 

tartja a média napirenden az adott eseményt. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: sajtóműfajok (hír, 

kommentár, tudósítás, 

riport); a szóbeli törté-

netmesélés (anekdota, 

adoma) szerkezete, 

értékelő elemei. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: források 

hitelessége, forrás-

elemzés, információ-

gyűjtés és 

 -rendezés. 

 

Vizuális kultúra: a 

tapasztalati és a repre-

zentált valóság viszo-

nya. 



 

 

A dokumentarizmus jelensége: a dokumentumfilmezés klasszikus 

példáin bemutatni a reprodukciós és ábrázoló törekvések együttes 

jelenlétét. Egy áldokumentumfilm megtekintése, a megtévesztő je-

gyek (pl. részletgazdagság, verbális és vizuális forrásokra való hivat-

kozás) és az áruló jegyek (pl. irónia, túlzás) kiemelése közös szóbeli 

elemzés keretében. A környezettudatosságra nevelés érdekében aján-

lottak környezeti kérdésekkel foglalkozó valódi (pl. Kellemetlen iga-

zság) vagy áldokumentumfilmek (pl. A hülyeség kora, Olajfalók) 

elemzése.  

Érvelő kisesszé írása a valóságtelevízió sikerének lehetséges társa-

dalmi hátteréről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reprezentáció, hírérték, tabloidizáció, dokumentarizmus, valóságtelevízió, 

áldokumentumfilm. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiaetika, médiaszabályozás 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Norma/normaszegés a médiában, médiaetika, alkotók és felhasználók 

felelőssége, egyének és közösségek jogai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyilvános megszólalás szabadságának és felelősségének tudatosítása. 

Állásfoglalás a médiában fellelhető normákkal és esetleges normasérté-

sekkel kapcsolatban. A média etikai környezetének és jogi szabályozá-

sának megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vélemények megismerése (pl. elemzések, reflexiók olvasása, a hátte-

rükben megjelenő normarendszer tudatosítása) és saját viszonyulás 

kialakítása az újságírói etika, a hiteles médiaszemélyiség és az in-

tézményi etika kérdéskörében.  

A tartalomszabályozás a médiatörvényben: a törvény főbb tartalom-

szabályozó törekvéseinek kiemelése szakirodalmi szövegek kivona-

tos összefoglalása segítségével. A korosztályos ajánlások rendszeré-

nek megértése, az egyes korosztályoknak ajánlható filmek és televí-

ziós műsorok tartalmi és formai jellemzőinek összegyűjtése. 

Annak a kérdésnek disputa formában való megvitatása, hogy miért 

van kiemelt jelentősége egy adott ország médiatörvényének a nyilvá-

nosság- és demokrácia-felfogás szempontjából. (Kitérve olyan kulcs-

kérdésekre, mint pl.: szerzői jogok, nemzetközi és nemzeti jog hatá-

lya, gyermekvédelem, szankcionálás, értéktámogatás, tulajdonkon-

centráció.) 

Véleményformálás a normaszegések (pl. rasszizmus, öncélú szexua-

litás, erőszak) reprezentációjáról változatos médiaszövegek elemzé-

sének útján. 

A művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok és megoldási mó-

dok kritikai elemzésén alapuló szövegalkotási gyakorlatok.  

Érvekkel és példákkal alátámasztott vita az erkölcsi és jogi normák 

alkalmazásáról a médiában, a saját tartalmak közzétételének etikai 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: polgári sza-

badságjogok; cenzúra; 

globalizáció; az euró-

pai polgárok alapvető 

jogai, állampolgári 

jogok és kötelességek. 

 

Etika: az erkölcsi sza-

bályok természete, 

párbeszéd, vita, kétely, 

értékkonfliktus; 

egyén és közösség – a 

szabad véleménynyil-

vánítás joga; visszaélés 

a szólásszabadsággal. 

 

Informatika: informá-

ciós szabadság, szerzői 

jogok, adatvédelem, 

adatkezelés. 



 

 

hátteréről, a médiára vonatkozó szabályozás elveinek és gyakorlatá-

nak főbb kérdéseiről, különös tekintettel a hálózati kommunikáció 

szabályozási problémáira.  

Az e-szolgáltatások (pl.: e-kereskedelem, e-bankolás, e-igazgatás) 

igénybevétele a szerzői és személyiségi jogi normák ismeretében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Újságírói/intézményi etika, hitelesség, tartalomszabályozás, médiatörvény, 

normaszegés, médiaerőszak. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló  

képes mozgóképi szövegek értő befogadására; ismeri a mozgókép forma-

nyelvének alapvető eszköztárát, érzékeli ezek hatását az értelmezés fo-

lyamatára, valamint képes ezeknek az eszközöknek alapszintű alkalmazá-

sára saját szövegalkotásában is.  

rövid mozgóképi szövegek tervezése és kivitelezése révén szert tesz a 

mozgóképi szövegalkotás elemi tapasztalataira, érti a különféle mozgóké-

pi szövegtípusok eltérő működési elvét, s tud azok széles spektrumával 

kreatív befogadói viszonyt létrehozni. 

ismereteket szerez a filmkultúra területéről: érti a szerzői kultúra és a tö-

megkultúra eltérő működésmódját; felismeri az elterjedtebb filmműfajok 

jegyeit; különbséget tud tenni a különböző stílusirányzatokhoz tartozó 

alkotások között.  

ismeri a modern tömegkommunikáció fő működési elveit, jellemző voná-

sait, érti, milyen társadalmi és kulturális következményekkel járnak a 

kommunikációs rendszerben bekövetkező változások, ezek hatásait saját 

környezetében is észreveszi. 

értelmezni tudja a valóság és a média által a valóságról kialakított kép 

viszonyát, ismeri a reprezentáció fogalmát, és rendelkezik a médiatuda-

tosság képességével (azaz képes tudatos választásra és kritikai megközelí-

tésre).  

érti a hálózati kommunikáció működésmódját, képes abban felelősen részt 

venni, ismeri és megfelelően használja annak alapvető szövegtípusait. 

ismeretekkel rendelkezik a médiaetika és a médiaszabályozás főbb kérdé-

seit illetően, saját álláspontot tud megfogalmazni azokkal kapcsolatban. 

 



 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 



 

 

 

5. évfolyam 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5–6. évfolyamon az, hogy az 1–

4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal egé-

szüljenek ki és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. Az 

életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a tanu-

lók alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, elvon-

tabbá váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a tanterem védett környezetéből, a játékos 

tevékenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói tevékenysé-

gek feltételei és következményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel megkezdődik felkészülésük 

környezetük egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodásra 

és saját sorsuk befolyásolására. A veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelése, az átgondoltan 

tervezett és kitartó munka, majd az ezt záró reális értékelés alakítja ki a helyes önértékeléssel 

bíró, fejlődőképes, önálló személyiséget, s így egyre inkább képessé válnak az önképzésre, az 

önálló tanulásra. Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek meg-

előzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettudatos életvitel igazi ér-

tékként való elfogadására, megélésére és megtartására irányulnak. A családok mindennapjaira 

vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka célszerű szervezésére, az 

anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges táplálkozás érdekében hagyomá-

nyos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására kell példákat mutatni. 

A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati tevékenysé-

gekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A jól meg-

alapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek elfogadá-

sa. A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói maga-

tartás kiemelése a gazdasági ismeretek megalapozásához járul hozzá. 

Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a modellezés 

során, a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök balesetmentes 

és szakszerű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban történő mun-

kavégzéskor a kölcsönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett szerep kipró-

bálására kerül sor. A gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a megismerési és 

rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és esztétikus zöld környezet kialakítá-

sára az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Az adottságok függvényében szobai és kerti 

növények termesztése, hobbi- és haszonállatok gondozása is végezhető. A tantárgy tanulási 

szokásrendjének alakítása (információgyűjtés, műszaki kommunikáció, mintakövetés, munka-

tevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajavítás, értékelés) folyamatos, rendszeres, követke-

zetes munkával érhető el a kiemelt fejlesztési feladatok végzése során. 

A Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakoroltatása (a 

gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, 

a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, elsősegélynyújtás), másrészt 

bővítése (menetrendek, információforrások használata). 

A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A tevékenységek 

tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezhessék belső 

értékeiket, és kipróbálhassák, hogy mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kiala-

kítása, a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési képesség fejlesztése, valamint a 



 

 

szakmák, foglalkozások jellemzői, és az azokra való alkalmasság megismerése a pályaválasz-

tás irányításának előkészítésére ad támpontokat. 

 

Tematikai egység 
Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modelle-

zés 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfo-

galmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogal-

mazása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak vizs-

gálata. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése. 

Tervrajz készítése, a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 

Kézügyesség fejlesztése. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszély-

érzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felké-

szülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és tech-

nológiai tulajdonságai 

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, kemény-

ség, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, próba, 

összehasonlítás, mérés alapján. 

Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

Matematika: mérés, 

méretarány, kicsinyí-

tés, nagyítás, geomet-

riai szerkesztések, 

geometriai transzfor-

mációk, 

testek. 

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az em-

beriség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára). 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása. 

A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati tár-

gyak, építmény makettek, jármű- és gépmodellek készítése természe-

tes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játé-

kok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education készletek) felhasználá-

sával. 

A modellezés, mint hobbi lehetőségei. 

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmák. 

 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása. 

Méretmegadás elemei. 



 

 

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, su-

gár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 

Vetületi ábrázolás. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 

Anyagok újrafelhasználása. 

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 

Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 

Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet. 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológia, 

anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, tervezés, minta, rajzjel, vonal-

fajta, méret, mérés, méretarány, vetületi ábrázolás, anyagmennyiség, költ-

ség, szabály, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

Tematikai egység Közlekedés 
Órakeret 

8 óra 

lőzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljárá-

sok, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bővítése, a 

környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 

A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 

A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 

A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szaknyelv, szó-

kincsbővítés, szövegér-

tés, könyvtárhasználat. 

 

 

Informatika: internet-

használat, könyvtárhasz-

nálat, alkalmazások 

használata. 

 

Természetismeret: sebes-

ség, gyorsulás. 

 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A járművek. 

A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek megisme-

rése. 

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstör-

ténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 

A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások, szakmák. 

4.3. Balesetvédelem 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzé-



 

 

se. 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakor-

lati pályán. 

A kerékpár karbantartása. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás felté-

telrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

Erkölcstan: találmányok 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

.4. Vasúti közlekedés 

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 

vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv 

készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, közlekedési csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kike-

rülés, fékezés, fékút, megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési 

norma, útkereszteződés, alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közleke-

désbiztonság. 

 

 

6. évfolyam 

Tematikai egység Ételkészítés 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, étke-

zőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszközök 

kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a munkakör-

nyezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények összefüggése-

inek belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos te-

vékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevé-

kenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonságai-

ról, átalakulásáról. 

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés a 

biztonságra, fegyelmezettség, megfontoltság. 

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás. 

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

Élelmiszerek rendszerezése és szerepe a táplálkozásban. Korszerű, 

egészséges táplálkozás. A tradicionális magyar konyha értékei, 

Természetismeret: 

haszonnövények és 

haszonállatok, termé-



 

 

hungarikumok. 

Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési alkal-

makhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 

A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének 

meghatározása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének 

becslése. 

Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók (élelmiszer-

lánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos élelmiszer-

beszerzés szempontjai. 

Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú élelmi-

szertermékek. 

Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. 

Ételreceptek értelmezése. 

Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az 

étkezéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, 

illetve a családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése. 

nyek, termékek az 

egyes évszakokban. 

 

Matematika: arányos-

ság, fajlagos mennyi-

ségek, tömeg- és tér-

fogategységek. 

 

Fizika: hőfok, hő-

mennyiség, hőátadás. 

 

Biológia-egészségtan: 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges táplálko-

zás. Baktériumok, 

gombák, étkezési ere-

detű betegségek. 

 

Kémia: fertőtlenítősze-

rek, mosószerek. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szókincs- és fogalom-

bővítés, kommuniká-

ció, piktogramok. 

 

Erkölcstan: az élet-

mód szerepe az egés-

zség megőrzésében.  

1.2. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti mé-

rése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 

Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta), sütőben készülő 

(pl. sütemények, pizza, rakott ételek), továbbá serpenyőben készülő 

ételek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése. 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

A hőkezelési eljárások (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás) 

kipróbálása, a hőkezelés hatásainak, szerepének feltárása az egyes 

ételek elkészítése és tárolása során. 

További ételtartósítási eljárások kipróbálása, az ételek és ételalap-

anyagok megromlásának vizsgálata. 

Ételek tárolása, csomagolása. 

A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 

kezelése. 

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből szárma-

zó élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak 

értelmezése. 

Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 

követelmények. 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a haszná-

latukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 

Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő, főző, sütő stb. be-

rendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 

kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 

gyakorlása. 

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszerhigiéniai szabályok. 

1.5. Étkezési kultúra 

Az étkezési szokások és azok történeti háttere. 

A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, 

ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati 



 

 

alkalmazása. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és esz-

közök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

1.7. Környezettudatosság 

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és anyag-

takarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások újrahasznosítá-

si lehetőségeinek feltárása, megismerése. 

Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 

A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés, főtt étel (meleg étel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, mo-

sogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), ételmara-

dék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, anyagtakaré-

kosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

 

Tematikai egység Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, alakítá-

sára. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatá-

sainak megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problé-

mamegoldások során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása. 

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolya-

matokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-

zés információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt 

látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehaj-

tása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 

Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: 

építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, 

Matematika: geomet-

ria, számok, számítá-

sok, mértékegységek 



 

 

állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a felhasz-

nált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 

Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és összeve-

tése a valósággal. 

Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, kötő-

anyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és vízszigete-

lés. 

Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik. 

kezelése, egyenes ará-

nyosság. 

 

Fizika: gépek, elekt-

romosságtan, mecha-

nika. 

 

Természetismeret: 

vetület, térkép, méret-

arány, 

szerkezeti anyagok 

fizikai és kémiai tulaj-

donságai, 

haszonnövények, ha-

szonállatok. 

 

Erkölcstan: Az ember 

és a környezet köl-

csönhatása, felelősség-

érzet. 

A tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő hasz-

nálata, mértékletesség, 

veszélyforrások. 

Az ember és a technika 

kapcsolata, a felgyor-

sult technikai fejlődés 

hatásai. 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófa-elhárítás 

Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és vagyonbizton-

sága, védelem az időjárási hatások ellen. 

A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 

hatások azonosítása. 

Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi sza-

bályok ismerete. 

2.3. Balesetek megelőzése 

Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 

Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 

Elektromos eszközök érintésvédelme. 

Munkavédelmi eszközök, felszerelések. 

Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során 

használt eszközök, felszerelések használatának szabályai. 

Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi esz-

köz szükségességének felismerése. 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 

(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, oldó-

szerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi anyagok 

stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és ezekkel kapcso-

latos biztonsági szabályok. 

Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás információforrá-

sokból. 

2.5. Környezettudatosság 

A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és költ-

ségének meghatározása. 

Víz- és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 

zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 

jelentősége. 

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. Min-

dennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes hulladé-

kok. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a hulla-

dékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről informá-

cióforrásokból. 

Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 

során. 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és gon-

dozása. 

Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok. 



 

 

Komposztálás. 

Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 

Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok megismeré-

se. 

2.7. Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások (le-

égés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, aller-

gia, kullancs- és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az emberen és 

a lakásban). 

A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a 

károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, tűz-

védelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, építés, készítés, termelés, javítás, felújítás, állagmegóvás, karbantar-

tás, munkavédelmi szabály, munkavédelmi eszköz, használati utasítás, 

vegyszer, permetezés, oltás, gyógyszer, mérgezés, fertőzés, egészségkáro-

sodás, baleset, áramütés, érintésvédelem, hulladék, veszélyes hulladék. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a kör-

nyezet-átalakító tevékenységgel járó felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevé-

kenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos használata. 

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés 

során. 

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a 

hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vo-

natkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 

következményeinek helyes előzetes felismerése, az azzal járó felelősség 

belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezet-

tudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, va-

lamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 

A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvo-

nalterv olvasása, készítése. 

 



 

 

7.évfolyam 

 

A hetedik évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 

közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 

megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon 

belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében szer-

zett tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett ki-

sebb feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, hogy 

a tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és természettudomá-

nyos kompetenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt felhasználják a természet-

tudományos tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett tapasztalatok alapul szolgál-

nak a későbbi években sorra kerülő tanuláshoz. A társas kapcsolati kultúra fejlesztésére a cso-

portos keretek között végzett feladatmegoldás, a tanuló saját tevékenységének, a saját tovább-

tanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése adhat alkalmat. A kezdeményezőké-

pesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját szerep megtalálása, az ötleteknek, el-

képzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való összevetése és értékelése, a tanulás tanítá-

sát, a hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlődését pedig a tantárgy valamennyi 7. osztá-

lyos foglalkozását jellemző, feladatközpontú tevékenységi tartalmak segítik. A matematikai 

kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási és a közlekedési rendszerek meg-

ismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a mennyiségi összefüggésekről szó-

ló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre vonatkozó eredményei egyben hoz-

zájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a fenntarthatóság iráni elkötelezettség fej-

lesztéséhez is. 

 

Tematikai egység A háztartás és a közszolgáltatások 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, kezelé-

sük biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és a környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás, mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, vala-

mint funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés azok megfelelő 

használatára. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 

megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból 

következő technikai problémák felismerése. 

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, értel-

mezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítésé-

ről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellem-

zői közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatározott-

ság és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a 

tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafo-



 

 

lyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-

zés információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt 

látvány, jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok önálló rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározá-

sa segítséggel. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehaj-

tása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 

Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet 

iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

.1. A háztartás elektromos rendszere 

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a 

háztartási hálózatban. 

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 

háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és haszná-

latuk. 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és érintésvé-

delmi eszközök jellemzői, szerepe. 

Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok összehasonlí-

tása, értékelése. 

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, ener-

giatermelés, energiaát-

alakítás, energiaforrás-

ok. 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az 

elektromos áram hőha-

tása. Elektromos és 

hőtani mennyiségek 

(feszültség, áramerős-

ség, teljesítmény, hő-

mérséklet, hőmennyi-

ség, hőenergia, égéshő, 

fűtőérték). 

 

Biológia-egészségtan: 

A víz szerepe az élet 

kialakulásában és 

fenntartásában.  

A víz humán-élettani 

szerepe. 

A hulladékok tárolásá-

nak, kezelésének bio-

lógiai veszélyei. 

Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

 

Földrajz: A víz kör-

forgása a természet-

ben. 

A víz felhasználása az 

egyes gazdasági terme-

lési területeken. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások. 

 

Matematika: számok, 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó, szennyvíz- és csapa-

dékvíz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 

szerelvények szerkezete és működése. 

Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai jel-

lemzői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, valamint 

műszaki, technológiai célú felhasználása. 

A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, 

tisztítás eljárásai, eszközei. 

A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az 

emberi lakókörnyezetben. 

Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás, valamint a szennyvíz- 

és a csapadékvíz-elvezetés működésben. 

Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében. 

A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági lehe-

tőségek. Víz- és csatornaszámlák tartalmának értelmezése. 

A csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás lehetőségei. 

Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználáshoz 

kapcsolódó eszközök működéséről és használati jellemzőiről. 

.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítása, 

tárolása, gázt felhasználó háztartási készülékek. 

Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabályaik. 

Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. 



 

 

A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések üzemelteté-

sének veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági szabályai, a 

biztonsági berendezések működési jellemzői. Gázszivárgásra és más 

üzemzavarra utaló jelek, teendők és tilalmak rendellenességek esetén. 

A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése. 

Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati 

melegvíz készítésében. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, hőenergia-

termelésre használt eszközök működéséről és használati jellemzőiről, 

összehasonlításuk energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi 

szempontból. 

alapműveletek, mate-

matikai modell. 

 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, égés-

termékek, a környezet-

re káros hatású kémiai 

anyagok. 

A víz tulajdonságai. 

Korrózió. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Családi 

kiadások. 

Takarékosság a háztar-

tások fogyasztásában. 

 

Erkölcstan: A modern 

technika alkalmazásá-

nak előnyei, hátrányai, 

veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. 

Magunkért és máso-

kért érzett felelősség. 

Mértékletesség a fo-

gyasztásban. 

Érték és mérték. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, internet-

használat. 

.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a lakókörnyezet-

ben. 

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való 

tovább használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóság lehe-

tőségei. 

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások, 

hulladékok házilagos kezelése, komposztálás. 

A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, ener-

getikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő rend-

szerei. 

A hulladékok kezelése, a keletkezésével, tárolásával, kezelésével járó 

veszélyek. 

Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik. 

Komposztálható hulladékok. 

Háztartási körülmények között égethető és nem égethető 

hulladékanyagok. 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést ered-

ményező megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, 

a gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, 

érintésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati 

melegvíz, vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, 

szennyvíztisztítás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, gáz-

mérgezés, füstmérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, veszé-

lyes hulladék, újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, köz-

üzemi szolgáltató, közüzemi számla. 

 

 

Tematikai egység Közlekedés 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáb-

lák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésé-



 

 

céljai vel, megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a felelős-

ségérzet és a környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, eszköz-

rendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati kés-

zségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pá-

lyán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, digi-

tális információk értő 

kezelése. 

 

Testnevelés és sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, mec-

hanika. 

 

Matematika: tájékozó-

dás a térben térkép és 

egyéb vázlatok alap-

ján,  

számok, műveletek, 

számítások időtartam-

okkal. 

 

Informatika: Alkalma-

zások használata. 

Többszálú lineáris 

olvasás. 

2.2. Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

A korszerű szárazföldi közlekedés. 

A járműmeghajtások jövője. 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az 

egészséget károsító hatások. 

A mozgás élménye. A természet, mint közlekedési környezet. 

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv 

készítése. 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása útvonalterve-

ző segítségével. 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, 

gyakoriság, közlekedéslogisztika). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, környe-

zeti terhelés. 

 

 

Tematikai egység 
Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modelle-

zés 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célsze-

rű felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok biz-

tonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

 tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibake-

resés, problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazko-

dás képességének fejlesztése. 



 

 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak 

felismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos ve-

szélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC-

tartályok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, javí-

tások. 

Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint 

a fogyasztók teljesítménye közötti összefüggés. 

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, 

kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása. 

Fali dugaszoló aljzatok, vezeték-csatlakozások, villásdugók szerelé-

se. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

Fizika: áramkör, veze-

tő, fogyasztó, az elekt-

romos áram munkája 

és teljesítménye. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, irányítás, 

szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az em-

beriség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára). 

3.2. A) Tárgykészítés 

Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai 

áramkör modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz segít-

ségével. 

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a 

készített modell segítségével. 

Motoros járműmodell (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése, 

elkészítése, kipróbálása, értékelése. 

A gépek és a gépelemek megismerése a készített modell segítségé-

vel. 

VAGY (az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében) 

3.2. B) Tárgykészítés 

Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított kötési 

vagy horgolási technikával. 

Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése gépi varrás al-

kalmazásával. 

3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 

alkalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazá-

sa. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, áramkör, 

A) gépelem, B) kötés, horgolás, varrógép. 

 

Tematikai egység Munkák, szakmák, megélhetés, munkakörnyezetek Órakeret 



 

 

megismerése 9 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek feltét-

eleire és hatásaira irányuló érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 

Saját tapasztalatok a munka világából a személyes környezetben élők 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, gyengeségek-

ről szóló tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom jóléte szem-

pontjából. 

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, to-

vábbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés kiala-

kítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a sze-

mélyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő önis-

meret, reális önértékelés. 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, munka-

kultúra) tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelős-

ség felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet összeegyez-

tetéséről. 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek felismeré-

se, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés körülmé-

nyeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a munkával járó 

veszélyeknek a felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek megfo-

galmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb kerülés a saját 

pályaválasztási döntéshez. 

A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalók 

elsajátítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A tanulási pálya 

A tanulási pálya szakaszai. 

Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási lehetősé-

gek megismerése, elemzése, összevetése. 

Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, 

felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, diploma.  

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről. 

 

Földrajz: a gazdaság 

ágai, a munkahelyte-

remtés természet- és 



 

 

4.2. Szakmák és munkák 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, 

szakmák, szakmacsoportok megismerése, elemzése, összevetése. 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, szolgáltatá-

sai, munkakörülményei. 

A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, foglalkozá-

sokhoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő beosztás, szezonalitás). 

gazdaságföldrajzi alap-

jai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: munkahely és 

munkavállalói szerep. 

 

Erkölcstan: A munka és 

a munkát végző ember 

tisztelete. 

Személyes tapasztala-

tok, együttműködés, 

egyéni boldogulás és a 

csapatmunka. Pályavá-

lasztás – foglalkozás, 

élethivatás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az önéletrajz for-

mái, a hivatalos levél 

jellemzői. 

4.3. Munkakörnyezetek megismerése 

Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, tech-

nológiákról, munkatevékenységekről, termékekről, szolgáltatások-

ról, munkakörülményekről, munkaszervezeti keretekről. Információ-

források felkutatása. 

 Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 

 árutermelő, ipari vagy agrárjellegű; 

 kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 

 egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és személyeknek 

szolgáltatást nyújtó más munkahely, munkakörnyezet, foglalkozás 

megismerése helyszínen tett látogatás, audiovizuális segédanyag 

vagy meghívott szakértő segítségével. 

Információgyűjtés a megismert munkakörnyezetekről: az alkalma-

zott eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, a munkafolya-

matok jellemzői, a tevékenység feltételei és környezeti hatásai, 

munkaszervezeti sajátosságok, munkakörülmények, kereseti lehető-

ségek. A szerzett tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

4.4. Környezet és pályaválasztás 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a tovább-

tanulási lehetőségek és a személyes ambíciók összevetése. Elképze-

lések megfogalmazása a saját lehetőségekről, tanulási pályáról. 

Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, értékrend 

és munkamegosztás alakulására. 

A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkoztatási, to-

vábbtanulási lehetőségei. 

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, tovább-

tanulásról szóló információk forrásainak megismerése, használata. 

Önálló tájékozódás szakmákról, munkákról internetes (pl. Nemzeti 

pályaorientációs portál) és más információforrásokból, valamint a 

személyes környezetben. 

4.5. Munkavállalás 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A vállal-

kozói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős vállalko-

zói magatartás. 

Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás adminisztra-

tív előzményei (álláskeresés, tájékozódás, önéletrajz, motivációs 

levél, állásinterjú). 

4.6. Megélhetés 

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, az élet-

helyzetek és az életminőség összefüggései. 

A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, tevékenységei, a 



 

 

tanulás és a munkamagatartás szerepe, kapcsolata. 

Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, 

szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai munka, kétkezi munka, 

szellemi munka, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, közlekedés, termelés, 

termék, szolgáltatás, foglalkozás, munkahely, munkaidő, munkabér, mun-

kaadó, munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, állásinter-

jú, munkaszerződés, munkanélküliség, családi önfenntartás, karrier, hiva-

tás, alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, javítás, 

felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, technológia, munkaművelet, fo-

gyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, 

munkahelyi hierarchia, munkamegosztás, munkanorma, munkabér. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

Olyan gyakorlati tudás megszerzése, amelynek birtokában a tanulók köny-

nyen eligazodhatnak a mindennapi élet számos területén. 

Képesség kialakítása önmaguk megismerésére, a konfliktuskezelésre, a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra, a pozitív életszemléletre, 

az egészséges életvitelre és a harmonikus családi életre. 

Felelős gondolkodás, átgondolt döntések képességének kialakítása a 

pénzügyek kezelésében, a fogyasztási javak használatában, a szolgáltatá-

sok igénybevételével és a jövővel kapcsolatban. 

Mindennapokban nélkülözhetetlen életvezetési és háztartási ismeretek, 

„háztartási praktikák” ismertében a napi munka szakszerűbb, hatéko-

nyabb, gazdaságosabb elvégzése. 

Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatából, kölcsönhatásainak megfigye-

léséből származó tapasztalatok felhasználása a problémamegoldások so-

rán, a tevékenységek gyakorlásakor. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Tudatos vásárlókká válás, a fogyasztóvédelem szerepének, a vásárlók jo-

gainak ismerete. 

A szociális érzékenység növekedése (a fogyatékkal élők és az idősek segí-

tése). Karitatív tevékenységek végzése melletti elköteleződés. 

Hivatalos ügyekben érdekek képviselete, kulturált stílusú ügyintézés szol-

gáltatóknál, ügyfélszolgálatoknál. 

A korszerű pénzkezelés lehetőségeinek és eszközeinek megismerése. 

A biztonságos, balesetmentes, udvarias közlekedés szabályainak betartása. 

Magabiztos tájékozódás közvetlen és tágabb környezetben. 

Közlekedési szabályok és a közlekedési etika alkalmazása. 

A veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása, az elsősegélynyújtás, valamint 

a balesetvédelem legalapvetőbb ismereteinek alkalmazása. 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex mérle-

gelése, a saját életpályára vonatkozó helyes döntések meghozatala. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szerepé-

nek felismerése az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munka és az aktivitás iránti elkötelezettség. 

Az egész életen át tartó tanulás, a szaktudás, a műveltség fontosságának 

elfogadása és érvényesítése. 

 



 

 

12. évfolyam 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy elősegítse az önálló, felelős-

ségteljes, önfejlesztésre képes, a családi életre alkalmas ember nevelését, segítse a kulturált 

beilleszkedést a mindennapi életbe, a társadalmi együttélés szabályait követő hozzáállás ki-

alakulását, valamint társadalmi, technikai kérdésekben az alapvető tájékozottságot. Kiemelt 

elvárás a megalapozott elméleti ismertek szélesebb körű felhasználása, a problémamegoldási 

képességek és formák változatainak különböző szintű alkalmazása a mindennapok gyakorla-

tában. A szemléletformálás változatos tartalommal és sokféle módszerrel valósítható meg, 

fontos a helyi adottságokhoz, elvárásokhoz való illesztés, a személyi és tárgyi feltételekhez 

illő (de nem megalkuvó) igazítás. 

A Család, otthon, háztartás tematikai egység fő célja a családban felmerülő problémák azono-

sítása, az egyéni és társadalmi szükségletek összefüggéseinek feltárása, szabatos megfogal-

mazása és megvitatása után az igények elemzése alapján választott, életszerű és célszerű 

megoldási módok bemutatása, kidolgozása. Előremutató módon a párkapcsolat, a házasság, a 

gyermekvállalás és a gyermeknevelés kérdéseiben igyekszik támpontokat adni, így szolgálva 

a majdani családalapítást. Napjainkban hangsúlyosan halaszthatatlan megoldásra váró kérdés 

a gondozás feladatainak és felelősségének megosztása a családban és környezetünkben, a 

gyermek-, fogyatékos- és idősgondozás, valamint betegápolási munkák ellátása a kötelezett-

ségeknek és kötelességeknek megfelelően. Gazdálkodni nemcsak az anyagi javainkkal (ház-

tartási jövedelmek) kell, hanem a fizikai, lelki, szellemi energiáinkkal és az időnkkel is, ezért 

igen fontos a szabadidő hasznos eltöltésére, az aktív és passzív pihenésre nevelés. Fontos ezen 

túlmenően felismerni, hogy a szabadidő alkalmas lehet a környezetért, illetve a környezetben 

élő rászorulókért való tevékenységre, az önkéntesség gyakorlására. Újabb kiemelt fejlesztési 

cél a környezettudatosságra, takarékosságra, tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, a fenn-

tarthatóság elvének követése. Az alapvető pénzügyi és gazdasági ismeretek mellett a vásárlói 

és fogyasztói érdekvédelem érvényesítésével, valamint a hivatali ügyintézéssel is meg kell 

ismerkedniük a tanulóknak. A Közlekedési ismeretek tematikai egység célja a közlekedési 

helyzetekben követendő etikus magatartás, a magabiztos tájékozódás. Emellett a közlekedés 

rendszer-jellegét, környezeti és társadalmi hatásait is vizsgálja. Az Életpálya-tervezés téma-

körben a továbbtanulásnak és a munkába állásnak gyakorlati kérdéseit tárgyaljuk, s az ezek-

hez szükséges kompetenciák fejlesztését helyezzük előtérbe. Ezzel egyfelől a tanulás világá-

ból a munkavállalói létbe való átlépést kívánja megalapozni, másfelől az élet munkavállalás-

sal kapcsolatos nehézségeire is igyekszik felkészíteni. 

 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat, illetve saját vélemény megfogalmazása a család és a környe-

zet életmódjáról. 

Az egészség és a környezet ügye iránti személyes felelősség elismerése 

és vállalása. 

A háztartásban elvégzendő mindennapi munkák ismerete. 

Előzetes tapasztalat és ismeretek a családi munkamegosztásról, az időbe-

osztásról. 

Közművek és szolgáltatások ismerete. 

Takarékossági lehetőségek ismerete.  

Egészség fogalma. Az egészséges életmód elemei. 



 

 

Családtagok és példaképek karitatív munkatevékenységeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete. 

Öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó 

személyiség alakítása. 

Az egészséges családi élet és a gyermekvállalás iránti nyitottság kialakí-

tása, illetve erősítése. 

A gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatos tájékozottság 

növelése. A gyermeknevelési problémák objektív, felnőtt módra történő 

értékelése képességének fejlesztése. 

Előrelátó pénzügyi tervezés képességének és gyakorlatának kialakítása. 

Az anyagi és humán erőforrások gazdaságos működtetéséhez szükséges 

képességek és tájékozottság kialakítása. 

Takarékos, önkorlátozó, tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. 

Alapvető jártasság kialakítása a fogyasztóvédelem lehetőségeiben és esz-

közeiben. 

Az egészség- és környezettudatos attitűd megszilárdítása. 

Tapasztalatok bővítése a környezetünkben élők tevékenységével, azok 

kölcsönhatásaival összefüggő egészség- és környezetkárosító hatások, 

veszélyek azonosítása, elemzése, a megelőzés és a kármentesítés lehető-

ségeinek felmérése, alkalmazása terén. 

A karitatív tevékenységek iránti elköteleződés kialakítása. 

Felelős, öngondoskodó attitűd kialakítása. 

A pénzkezelés és a hivatali ügyek intézésében szerzett jártasság kialakí-

tása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Családi élet 

A család mint az egyén elsődleges társadalmi környezete. 

A házasság (a párválasztás szempontjai, a tartós párkapcsolat és a há-

zasság jelentősége, feltételei, a házastársi kapcsolat ápolása, konflik-

tuskezelés). 

Családtípusok, családmodellek. 

Gyermekvállalás (a gyermekvállalás felelőssége a társadalom és az 

egyén szempontjából, kötelezettségek, lehetőségek, kockázatok, terhek 

és örömök). 

Gyermekvállalással járó jogok (szülési szabadság, GYES, GYED, 

családi pótlék, családi adókedvezmény, segélyek). 

Gyermeknevelés (a gyermeknevelés céljai, módszerei, eszközei, a csa-

ládtagok és az iskola szerepe a gyermeknevelésben). 

Gyermekjogok és kötelezettségek. 

A család lelki egészsége (stressz, krízishelyzetek orvoslása). A segít-

ség lehetőségei családok számára, intézmények, szervezetek. 

A közös étkezések, programok jelentősége a családi közösség formá-

lásában. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Családfor-

mák a mai világban. 

Jogok és kötelességek, 

az alapvető emberi 

jogok, a gyermekek 

jogai. 

Pénzintézetek és tevé-

kenységük (betétgyűj-

tés, hitelezés, kamat, 

tőke, árfolyam). 

Családi bevételek, csa-

ládi kiadások. 

A lakossági folyó-

számlákhoz kapcsoló-

dó banki tevékenysé-

gek. 

 

Osztályfőnöki óra: 

családi hagyományok, 

közösségépítés, nor-

mák. 

 

1.2. A háztartás mint gazdasági formáció 

A család és háztartás működtetésének ismertető jegyei (háztartási 

munkafajták, családi munkamegosztás, munkaszervezés, a biológiai 

ritmus, a pihenés formái, szolgáltatások igénybevétele, időbeosztás, 

munkaterv készítése: napi, heti, havi házimunkák). 

A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. 



 

 

Állandó, alkalmi és változó bevételek és kiadások. 

Közüzemi számlák tanulmányozása. 

Háztartás energiafogyasztása (háztartási fogyasztók energiaigénye). 

Takarékossági formák, tervek. Az energiafogyasztás mérséklésének 

lehetőségei (energiatakarékos technológiák, energiatakarékos életmód, 

megújuló energiaforrások bevonása a háztartás energiaellátásába). 

Pénzbeosztás különböző életszakaszokban. 

Hitelek (a hitelek fajtái, a hitelfelvétel lehetőségei, feltételei, kockáza-

tai). 

Biológia-egészségtan: 

az emberi test műkö-

dése, 

betegségek. 

 

Informatika: informá-

ciók gyűjtése, tárolása, 

feldolgozása, az e-

ügyintézés lehetőségei. 

 

Földrajz: energiater-

melés. 

 

Fizika: energia, ener-

giatermelés. 

 

Matematika: számolási 

algoritmusok, becslés, 

kerekítés, mértékvál-

tás, százalék és kamat-

számítás, grafikonok, 

statisztikai adatok 

jegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

 

Kémia: oldószerek, 

savak, lúgok, veszé-

lyes anyagok, pH-

érték. 

 

Etika: Kapcsolatok, 

egyén és közösség, 

magánélet és közélet. 

Törvények. 

A társadalmi együtt-

élés közös normái. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, szö-

vegalkotás, hivatalos 

stílus. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

1.3. Tudatos fogyasztói magatartás 

A média és a reklámok befolyásoló szerepe a termékválasztásban. 

Környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás. 

Tudatos vásárlás (pénz- és energiatakarékosság, előre átgondolt vásár-

lás, egészséges, környezetbarát anyagokból és környezetkímélő tech-

nológiával készült, megfelelő csomagolású, magyar, illetve helyi ter-

mékek, továbbá a méltányos kereskedelem előnyben részesítése). 

Védjegyek, eredetvédelem. A termékhamisítás veszélyei, társadalmi 

kockázata. 

Fogyasztóvédelem. 

Szavatosság, jótállás és az ezzel kapcsolatos fogyasztói jogok és lehe-

tőségek (javítás, kicserélés, vételár-leszállítás, vételár-visszatérítés). 

Utazási szerződések, távollévők között kötött szerződések. 

Tisztességtelen reklámok és kereskedelmi gyakorlatok. 

Pénzügyi fogyasztóvédelem. 

Panaszügyintézés - a panasztétel lehetséges módjai (szolgáltatókra 

háruló válaszadási kötelezettség, fogyasztóvédelmi hatósághoz való 

fordulás), békéltető testületek. 

1.4. Környezet- és egészségkultúra 

A magyar nép egészségi állapota (jelenségek, okok és következmé-

nyek, egyéni és társadalmi felelősség). 

Egészségvédelem (egészségünk megőrzése, szűrővizsgálatok, orvosi 

ellátás igénybevétele, gyógyszerfogyasztási szokások, házipatika ösz-

szeállítása). 

Higiénia (környezetünk, ruházatunk és testünk tisztasága, bőrkímélő 

és környezetbarát tisztító- és testápolószerek használata). 

Öltözködéskultúra (divatok, mértéktartó, alkalomhoz illő öltözködés, a 

ruházat gondozása). 

Egészséges táplálkozás (tudatos élelmiszer-választás, egészséges élel-

miszerek, élelmiszer-biztonság, élelmezésbiztonság, az élelmiszerek 

kezelésének és tárolásának szabályai, étrend-kiegészítők és élelmiszer-

adalékanyagok előnyei, hátrányai). 

A rendszeres testmozgás jelentősége. 

Egészséges környezet. 

Környezetjog (állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem). 



 

 

1.5. Életminőség 

A nélkülözők, szűkös anyagi körülmények között élők, a támogatásra 

szorulók gyámolítása, közreműködés életminőségük jobbá tételében. 

A fogyatékosság fogalma, fajtái, következményei. 

A fogyatékkal élők jogai és lehetőségei. 

A fogyatékkal élők hivatali és önkéntes segítése. Önkéntesség lehető-

ségei. 

kultúra: reklámok. 

1.6. Öngondoskodás 

Alapvető biztosítási fajták, szolgáltatások (életbiztosítás, vagyonbizto-

sítás, felelősségbiztosítás). 

Felelős viszonyulás a jövőhöz (kockázatok és ezek kezelése, a valódi, 

saját akaratból történő öngondoskodás céljai, formái, lehetőségei, ez-

zel kapcsolatos számítások). 

1.7. Korszerű pénzkezelés 

A bank (célja, lehetőségei, előnyei, kockázata, fajtái). 

Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, 

mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk). 

Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. 

Teendők elveszett, ellopott bankkártya esetén. 

1.8. Hivatali ügyintézés 

A legfontosabb hivatalok (polgármesteri hivatal, adó- és vámhivatal, 

posta, kormányhivatal) és az ügyintézés lehetőségei. 

Internetes ügyintézés, információszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életmód, életvitel, házasság, élettársi viszony, várandósgondozás, csecse-

mőgondozás, költségvetés, jövedelem, bevétel, kiadás, megtakarítás, szol-

gáltatás, közüzemi díj, fogyasztóvédelem, jótállás, szavatosság, reklám, 

piac, marketing, élelmiszer-biztonság, higiéné, testápolás, háztartási vegy-

szer, veszélyes anyag, használati utasítás, egészség, betegség, járvány, lap-

pangási idő, betegség, tünet, betegápolás, egészségkárosító hatás, stressz, 

szenvedély- és kedélybetegség, karitatív munka, fogyatékossággal élők, 

önkéntesség, digitális ügyfélkapu, internetes vásárlás, pénzügyi tranzakció, 

ügyfélszolgálat, biztosítás, bank, öngondoskodás. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A település közlekedési viszonyairól nyert tapasztalatok. 

Véleménynyilvánítás a közlekedési infrastruktúráról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló megfigyelés, adatgyűjtés, rendszerezés. 

Személyes életvitelt befolyásoló tényezők vizsgálata, értékelése. 

Magabiztos tájékozódás kialakítása. 

Udvariasság, előzékenység gyakorlása. 

Döntéshozatali képesség fejlesztése gazdaságossági számítások alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Közlekedési rendszerek 

Adott település közlekedési rendszere, a közlekedési infrastruktúra 

Földrajz: települési 

struktúra, közlekedési 



 

 

és a lakosság életmódjának, a terület gazdasági lehetőségeinek ösz-

szefüggései. 

rendszerek, energiafor-

rások, energiahordo-

zók, légkör, klímavál-

tozás. 

 

Kémia: energiaforrás-

ok, légszennyezés, 

szmog, savas eső, 

ózonlyuk. 

 

Biológia-egészségtan: 

klímaváltozás, környe-

zettudatosság, termé-

szetvédelem, fenntart-

hatóság. 

2.2. A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai 

A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai (a település közlekedési 

viszonyainak hatása a személyes életvitelre, a tömegközlekedési 

lehetőségek társadalmi hatásai). 

2.3. A közlekedés környezeti hatásai 

A különböző közlekedési eszközök és közlekedési módok energia-

igénye. 

A közlekedésből eredő levegőszennyezés. 

Az energiaigény és a levegőszennyezés mérséklésének lehetőségei 

(alacsony fogyasztású, illetve alternatív energiaforrású közlekedési 

eszközök, környezettudatos közlekedés). 

2.4. Közlekedéskultúra 

Közlekedési kultúra (udvarias, biztonságos közlekedés, szabálykö-

vetés, biztonság, balesetmegelőzés, előzékenység). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közlekedési rendszer, járműpark, járatsűrűség, menetrend,  

károsanyag-kibocsátás, környezetvédelmi vizsgálat. 

 

 

Tematikai egység 
3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulá-

si lehetőségek 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Elektronikus kommunikációs gyakorlottság. 

Önismeret (személyes erősségek, gyengeségek, tanulási képességek, 

ambíciók). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes életpálya-lehetőségeket meghatározó objektív és szubjektív 

tényezők felismerése és reális értékelése, a tervezett pálya jellemzőinek 

helyes megítélése. 

Véleményalkotás tipikus életpályákról, életpályamintákról, összevetésük 

a saját életpálya-tervekkel. 

Kitartó, fegyelmezett munka, a munkamagatartásban megnyilvánuló 

céltudatosság erősítése. 

Reális önértékelésen alapuló pályaválasztás, a tervezett életpálya jel-

lemzőinek számbavétele és összevetése a személyes elképzelésekkel. 

A folyamatos egyéni művelődés, szakmai továbbfejlődés fontosságának, 

az egész életen át tartó tanulásnak (LLL) az elfogadása és érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

3.1. Személyes adottságok és az objektív lehetőségek 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex 

mérlegelése, a saját életpályára vonatkozó döntések meghozatala. 

Az életpálya tervezésekor mérlegelendő körülményekről, tényezőkről 

szóló adatok, információk gyűjtése. 

Különböző megélhetési lehetőségek összehasonlítása, feltételek, kö-

rülmények, kockázati tényezők, ezek hatása az életminőségre. Elő-

nyök és hátrányok vizsgálata. 

Osztályfőnöki óra: 

pályairányítás, pálya-

alkalmasság, egyéni 

tanulási módszerek, 

önismereti tesztek, 

vizsgálatok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Jogok és köte-

lességek. 

Munkahely és munka-

3.2. Továbbtanulás 

A szakmatanulási, illetve a felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek, a 

jelentkezés, felvételi eljárás megismerése. 

A szakképzés és a felsőoktatás rendszerének, a szakképzettségek 



 

 

(szakmák), felsőoktatási kimenetek főbb jellemzői. 

Önképzés, távoktatás, felsőoktatási szervezési formák jellemzői. 

vállalói szerep. 

 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről. 

 

Etika: korunk kihívá-

sai, a tudományos és 

technikai haladás, a 

felgyorsult világhoz 

való alkalmazkodás. 

3.3. Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munkanélküliség 

Munkaviszony keletkezése, megszűnése, munkavégzés. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szere-

pének felismerése az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző munkaszerveze-

tek, munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyok jellemzői, a munka-

szerződés kötelező kellékei, a munkavégzésre, a munkaidőre, a pró-

baidőre, a szabadságra, a munkabérre vonatkozó szabályok. 

A tanulói, hallgatói jogviszony melletti munkavállalási feltételek és 

kötelezettségek. 

Az álláskeresést segítő szervezetek, információforrások, álláskeresési 

technikák, eljárások. 

A munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a munka-

nélküliséggel járó lehetőségek, jogok és kötelezettségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életpálya-terv, karriercél, jövedelem, megélhetés, munkavállalás, álláskere-

sés, közalkalmazott, köztisztviselő, vállalkozó, munkaszerződés, munka-

ügyi ellátás, önéletrajz, motivációs levél, foglalkozási mobilitás, felsőokta-

tás, felvételi, kétciklusú, illetve egységes képzés, egész életen át tartó tanu-

lás (LLL), munka melletti tanulás, munkavégzés tanulás mellett, felnőtt-

képzés, közművelődés, távoktatás, egyéni tanulás, önképzés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

A nevelés-oktatás eredményeként olyan gyakorlati tudás megszerzése, 

amelynek birtokában a tanulók könnyen eligazodhatnak a mindennapi élet 

számos területén. 

Képesség kialakítása önmaguk megismerésére, a konfliktuskezelésre, a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra, a pozitív életszemléletre, 

az egészséges életvitelre és a harmonikus családi életre. 

Felelős gondolkodás, átgondolt döntések képességének kialakítása a 

pénzügyek kezelésében, a fogyasztási javak használatában, a szolgáltatá-

sok igénybevételével és a jövővel kapcsolatban. 

Mindennapokban nélkülözhetetlen életvezetési és háztartási ismeretek, 

„háztartási praktikák” ismeretében a napi munka szakszerűbb, hatéko-

nyabb, gazdaságosabb elvégzése. 

Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatából, kölcsönhatásainak megfigye-

léséből származó tapasztalatok felhasználása a problémamegoldások so-

rán, a tevékenységek gyakorlásakor. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Tudatos vásárlókká válás, a fogyasztóvédelem szerepének, a vásárlók jo-

gainak ismerete. 

A szociális érzékenység növekedése (a fogyatékkal élők és az idősek segí-

tése). Karitatív tevékenységek végzése melletti elköteleződés. 

Hivatalos ügyekben érdekek képviselete, kulturált stílusú ügyintézés szol-

gáltatóknál, ügyfélszolgálatoknál. 

A korszerű pénzkezelés lehetőségeinek és eszközeinek megismerése. 

A biztonságos, balesetmentes, udvarias közlekedés szabályainak betartása. 

Magabiztos tájékozódás közvetlen és tágabb környezetben. 



 

 

Közlekedési szabályok és a közlekedési etika alkalmazása. 

A veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása, az elsősegélynyújtás, valamint 

a balesetvédelem legalapvetőbb ismereteinek alkalmazása. 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex mérle-

gelése, a saját életpályára vonatkozó helyes döntések meghozatala. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szerepé-

nek felismerése az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munka és az aktivitás iránti elkötelezettség. 

Az egész életen át tartó tanulás, a szaktudás, a műveltség fontosságának 

elfogadása és érvényesítése. 

 

Testnevelés és sport 



 

 

 





 

 

Osztályfőnöki 



 

 

Az osztályfőnöki munka jelentősége 

 

Célok és feladatok 

Az iskola feladata nemcsak a műveltség átadása, hanem a gyermek személyiségének kibonta-

koztatása, közösségi emberré formálása, belső erőinek minél teljesebb megismerése is. Sze-

mélyes világkép és világnézet kialakulásának segítése. A helyes önismeretre épülő hivatáske-

resés támogatása. Emberi kapcsolatteremtések motiválása, a másokért való felelősség tudato-

sítása. Olyan gondolkodásmód kialakítása, amelyben az egészséges életmód, az egészség 

megőrzése, a tisztaság, a tisztálkodás, a kulturált környezet az élet természetes velejárója. 

Az iskolában a tevékenység fő formája a rendszeres tanulás. A tanuláshoz tudatos akarati el-

lenőrzés kell, amely jelentős mértékben a tevékenység folyamán alakul ki. A jó tanulási mód-

szerek megismertetésével nemcsak az iskolai évek munkáját könnyíthetjük meg, hanem egész 

életük során alkalmazható ismeretszerzési tevékenységüket segíthetjük. Ezzel összefügg az 

emlékezés, a figyelem, az összes megismerési funkció átalakulása. 

Tanulóinkat nagyon sok negatív hatás éri, mint a szülők nevelési tehetetlensége, a családok 

szétesése, a kábítószer terjedése, a romboló hatású, agresszív, pornográf filmek és más kiad-

ványok térhódítása, a gátlástalan vagyonosodásra való törekvés példái. Ezek hatása ellen az 

iskola csak úgy tehet, hogy megismertet egy más, értékesebb világképet, jó példák bemutatá-

sával gondolkodásra készteti a tanulót. Eredményes munkát akkor végzünk, ha későbbi élete 

során azt a példát választja, azt az erkölcsi normát tartja be, azt a viselkedésformát követi, 

amelyet az iskola ismertetett meg vele. 

Az iskola nevelő munkája akkor a leghatékonyabb, ha nevelési elvei hasonlók a tanuló szülei-

nek nevelési elveihez. Kapcsolattartásunk a szülőkkel ezért elengedhetetlen. 

Az életviteli ismeretek körébe tartoznak, pl. a háztartástan, a szűkebb lakóhelyi környezet, a 

lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az életvitelhez sorolhatók a helyes közlekedés és a köz-

lekedési szabályok ismerete is. 



 

 

5. évfolyam 

ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK 

A 10 éves gyermek érzelmileg kiegyensúlyozott, érdeklődő. Kapcsolataiban nyitott, aktív és 

tettre kész. Meg akar felelni a felnőttek elvárásainak, ennek érdekében komoly erőfeszítésekre 

képes. Erkölcsi ítéletalkotásában a szülő és a tanár véleménye az irányadó. 

Gondolkodása a közvetlen érzéki tapasztalatokhoz, gyakorlati cselekvésekhez kötődik. Ez a 

konkrét műveletek kora. 

Közlési vágya erős. Sokat és szívesen beszél. A megismerésben, a motivációban az érzelmek 

központi szerepet töltenek be. 

Célok és követelmények 

Hangsúlyt kap a gyermek önmagára és a közösségre való figyelése. Közös tervezéssel segíte-

ni kell az egyéni tervezést, és időről-időre a közösségi értékeléssel kialakítani az egyéni érté-

kelés igényét. Az értékrend tudatos alapozása kezdődik. 

Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére. 

Ismerje helyét a családban és a kis közösségben. 

Tudja önmagát és közvetlen környezetét tisztántartani. 

Ismerje az élettani sajátságainak megfelelő egészséges életmód alapvető szabályait.  

Ismerje fel, ha tanulásában időpocsékoló és célszerűtlen módszerek vannak. 

Ismerje meg a helyes tanulási módokat, törekedjen azok alkalmazására. 

Tudja a gyalogos és a kerékpározó ember alapvető viselkedési formáit a közlekedésben. 

Óraszám 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 



 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

A házirend Az új iskola elvárásainak, szokás- és házirendjének megismeré-

se. Balesetvédelem. 

Emberismeret  

Személyiségünk, az em-

ber mint értékelő, mint 

erkölcsi lény. 

Önismeret. Érdeklődés. Adottság. Nyitottság és kíváncsiság. Jó 

és rossz értékelés szempontjai. Lehetőségek és vágyak. 

Kapcsolatok, nemiség. Szülő és gyermek. A játék jelentősége. Öröm és bánat. Menstru-

álni fogok. 

Életvitel, háztartástan  

Egészség, táplálkozás Napi tisztálkodás. Helyes napirend. Az egészséges táplálkozás. 

Egészséges táplálkozási szokások bemutatása. Rendszeres étke-

zés, a reggeli jelentősége. 

Gazdálkodás, ruházkodás Zsebpénzem beosztása. Textilanyagok fajtái. A réteges öltözkö-

dés. 

Lakás, lakókörnyezet Lakás - lakókörnyezet. A szobám - szellőzés, fény, rend. A lakás 

különböző helyiségeinek funkciói. 

Tanulási módszerek Hogyan tanulok? Tanuláshoz szükséges belső állapot. A tanulás 

külső feltételei. Figyelem nélkül nincs megértés. Házi és iskolai 

munka összefüggése. Idegen nyelvek és költemények tanulása. 

Megtanulandó tantárgyak sorrendje. Pihenés tanulás közben. Az 

ismétlések célszerű elosztása 

Közlekedési ismeretek A közlekedés rendszere. A közlekedési rendszer részei. A köz-

lekedés és szállítás eszközei. 

Gyalogos közlekedés településeken. Tömegközlekedés. A tö-

megközlekedés szabályai. A tömegközlekedés levegőszennyező 

hatásai. A környezetszennyezés elkerülésének lehetőségei. Pél-

dák fölsorolása a közlekedés szabályozásának és a szabályok 

betartásának szükségességére. A járműhasználattal járó veszély-

helyzetek megelőzése. 



 

 

6. évfolyam 

ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK 

Az életkor a gondolkodás elvonttá válásának kezdete. Kialakulnak a gondolkodás absztrakt 

kategóriái - fogalmak, ítéletek, következtetések. Önmaguk megismerésénél ezért fontos az 

elvont emberi tulajdonságok ismerete. 

Megjelenik az önmaga-keresés, elkezdődik a gyermeki éntől való menekülés, kialakul az ön-

vizsgáló lelkiállapot. 

 

Célok és követelmények 

Az alapvető emberi tulajdonságok megismerésével hozzásegítjük - a saját maga megismerése 

mellett - az eszmények választásához. Ezeknek az évek során olyan mélyen kell a gyermekbe 

vésődniük, hogy tőlük se a közvélemény, se az alkalmi kudarcok ne térítsék őt el. 

Legyen képes önmaga és mások értékeinek felismerésére és elfogadására. 

Tudja helyét tágabb családi kötelékében. 

Ismerje a viselkedés alapvető szabályait rokoni körben. 

Legyen tájékozott családja jövedelemforrásairól, jövedelemelosztásáról. 

 

Óraszám 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

Emberismeret  

Személyiségünk, az em-

ber mint értékelő, mint 

erkölcsi lény 

Alapvető emberi tulajdonságok (igazság - igazságtalanság, 

rosszindulat - jóindulat, bátorság - gyávaság, tisztelettudás - 

szemtelenség, önzés - önzetlenség, irigység -nagylelkűség, szor-

galom - lustaság, igazmondás - hazugság, a tulajdon tisztelete - 

lopás, becsület - becstelenség, felelősség - felelőtlenség) 

Kapcsolatok, nemiség Rokonok. Tisztelet, udvariasság. Ismerkedés, együttjárás 

Életvitel, háztartástan  

Egészség, táplálkozás Személyi higiénia kamaszkorban. Egészséges tápanyagok. A jó 

ivóvíz. Terítés, tálalás. Étrend. 

Gazdálkodás, ruházkodás Családunk jövedelmi helyzete, pénzünk beosztása. Munkameg-

osztás a családban (bevásárlás, takarítás, vendégvárás). A ruha-

nemű egyszerű ápolása, rendben tartása. 

Lakás, lakókörnyezet A környezetalakítás fontossága. A lakás és az iskola otthonossá 

tétele. Lakás és iskola, mint mesterséges környezet. Történelmi 

és mai lakástípusok 

Kiegyensúlyozott, harmonikus környezet kialakítása, ápolása és 

karbantartása. Összefüggés a környezet és a közérzet között. 

Szép téralakítás és gazdaságos térkihasználás. 



 

 

7. évfolyam 

ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK 

Szélesednek társas kapcsolatai. Figyelme mindinkább a társak felé fordul. Fontossá válik 

számára a kortárs csoporthoz tartozás. Ez a csoportalakítás időszaka. 

A serdülés kezdete. A kamaszkor nyugtalanságával, dacosságával kell számolni. Ettől az 

egyensúlybomlástól sokat szenved maga a gyerek is, de önmaga sokszor tanácstalan. Segít-

ségre szorul. A lányokra az érzelmi labilitás, a fiúkra az agresszivitás lehet jellemző. A szexu-

ális kíváncsiság fokozódik. 

Érzelmeik látható megnyilvánulásait szégyenlik, már jelentkezik a kamaszkori gátlásosság. 

Megjelenik a példakép erős kritikával történő válogatása. 

Problémát okoz a koedukált osztály nevelése a fiúk és lányok között mutatkozó és minden 

téren jelentkező nagy különbségek miatt. 

Célok és követelmények 

A legfontosabb feladat a reális önismeret. önértékelés és önbizalom kialakítása. 

Tudja elviselni, helyesen értékelni a bírálatot. 

Gyakorolja kapcsolataiban a célravezető, de őszinte magatartásformákat. 

Próbálja megítélni, milyen jelekből lehet következtetni egy-egy megnyilvánulás hamis vagy 

igaz voltára. 

Ismerje életkori szükségleteit a táplálkozásban. 

Táplálkozási szokásainak kialakításánál tudja, melyek az egészséges életmód feltételei.  

Ismerje a takarékosság jelentőségét közvetlen családi környezetében. 

 

Óraszám 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

Emberismeret  

Kapcsolatok, nemiség Barátság. Őszinteség és hazugság. Biztonság és bizalom. A férfi 

és a nő különbözősége 

Életvitel, háztartástan  

Egészség, táplálkozás Ápolt külső. Környezeti tisztaság (tiszta otthon, tiszta iskola). 

Tápanyagszükséglet - életkor. Táplálkozási szokások 

Gazdálkodás, ruházkodás Takarékosság a családban pénzzel, munkával, idővel. A szerve-

zés jelentősége mindennapjainkban. Vásárlás, piaci kínálat kriti-

kus megítélése és minősítése. Ésszerű döntéshozatal az árak és a 

minőség összehasonlítása alapján. Költségvetés készítése. 

Lakás – lakókörnyezet Lakás ápolása, karbantartása. Lakás és otthon. Takarítóeszközök 

biztonságos kezelése. 

Aktuális feladatok  



 

 

8. évfolyam 

ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK 

A biológiai és pszichológiai serdülés időszaka. A kamasz emberismereti képessége és önisme-

reti érzékenysége megnő. Meg akarja ismerni képességeit, lehetőségeit. Nő az önálló-

ságigénye. Megindul a szülőktől, felnőttektől való leválás. Ebben az érzelmileg labilis idő-

szakban sértődékeny. Magányba vonulása nehezíti, hogy problémái megoldásában segítséget 

nyújthassunk. Nehezen fogad el felnőtt véleményt. 

Kis csoportok, baráti társaságok alakulnak a fiúk között. A legtöbb férfias tulajdonsággal ren-

delkező gyermek a vezéregyéniség. A nagyfokú érzelmi ingadozások, látványos veszekedések 

és kibékülések időszaka ez. 

A lányok magukba zárkózottak, félig magányosak vagy páros barátnői kapcsolatokat alakíta-

nak ki. A fiúknál is nagyobb érzelmi ingadozások a jellemzőek. Az önmagukkal való elége-

detlenség, önlebecsülés, a túlzó önkritika időszaka. Az elbizonytalanodás, a zavartság kora. 

 

Célok és követelmények 

Kamaszkori új önmaga megismerése, elfogadása, reális értékelése a legfontosabb. Az osztály-

főnöknek el kell érni, hogy tanulói bízzanak benne, és problémáikkal merjenek hozzá is for-

dulni. 

Legyen képes meggondolt véleményalkotásra. 

Törekedjen mások józan, igazságos megítélésére. 

Fontos a nemi értékek tiszteletteljes elfogadása. 

Tudja önmagát és környezetét tisztántartani. 

Értse a bevétel és kiadás egyszerű összefüggéseit. 

Tudjon kialakítani egyéni stílust öltözködésében. 

Ismerje meg a legfontosabb pályákat, saját képességeinek ismeretében kezdjen el válogatni a 

lehetőségek közül. 

 

Óraszám 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

Emberismeret  

Személyiségünk, az em-

ber mint értékelő, mint 

erkölcsi lény 

Lelki konfliktusok. Önértékelés, önuralom. Állandó és változó 

értékek. Kreativitás, világnézet. Fejlődés az ember életében. Hit 

és meggyőződés. Népi vallásosság. 

Életvitel, háztartástan  

Egészség, táplálkozás Test tisztántartása, egészségügyi prevenció. Étkezési kultúra. 

Hagyományos magyar ételek, étkezési szokások 

Gazdálkodás, ruházkodás Családi költségvetés készítése, bevétel - kiadás. Személyiség, 

egyéni stílus a ruházkodásban. Alkalomhoz illő öltözködés 

Lakás, lakókörnyezet Lakás- és háztípusok. Az egészséges lakás 

Aktuális feladatok Érdeklődési területek. Képességek. Pályák megismerésének le-

hetőségei 



 

 

9/13. évfolyam 

ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK (9-10. évf.) 

A nemi érés befejeződik, kialakulnak a női és férfi nemi szerepek. Kialakul az autonóm, a 

felnőttektől függetlenedő erkölcsi felfogás. Önálló véleményalkotásai együtt járnak a készen 

kapott nézetek bírálatával. Kételkedik. A kamaszok gyors és lényeglátó megfigyelők, de haj-

lamosak a felületességre, túlzott általánosításra. 

Segíteni kell a gyermek-én lebontásában és önmaga megtalálásában. Ebben a nehéz időszak-

ban a világmegváltó vágyakat, a feszülő energiákat nem megölni, hanem mederbe terelni kell. 

A felnőtt cinizmusa, a kifigurázás nagyon sokat árthat. 

Célok, követelmények 

Legyen képes a pozitív értékek felismerésére és azok követésére. 

Tanuljon meg elfogadni és tolerálni másokat. 

Fejlődjön kritikai gondolkodása: 

 legyen képes önálló véleményalkotásra; 

 az önfegyelem, az önmotiválás gyakorlására és fejlődjön az ezekkel kapcsolatos 

kommunikációs- és kifejezőkészsége. 

Ismerje a legfontosabb szenvedélybetegségeket (dohányzás, alkohol, drog), ismerje ezek ve-

szélyeit és legyen képes a kortárs csoportnyomás leküzdésére. 

Legyen képes objektív önértékelésre, ismerje saját tanulási típusát, tudja alkalmazni a számára 

legmegfelelőbb tanulási módszereket. 

 

Óraszám 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

Emberismeret, önisme-

ret 

 

Az új iskola elvárásainak, szokás- és házirendjének megismeré-

se. Viselkedési szabályok. Balesetvédelem. Közösségalakítás.  

 Az érzelmi intelligencia fejlesztése. 

Nyitottság, őszinteség. Önismeret és önbizalom. 

Életvitel, egészséges 

életmód 

 

Az egészségfejlesztés több, mint a betegség-megelőzés és az 

egészségnevelés. Az elsősegély-nyújtás fontossága.  

A tanulás módszertana 

 

Érzékelés, észlelés, személypercepció. A kérdezéstechnika, mint 

az információgyűjtés kelléke. Mesterséges intelligencia – infor-

mációgyűjtés számítógéppel. Az adatfeldolgozás folyamata – 

asszimiláció, akkomodáció. 

Koncentráció, összpontosítás. 

Az egyéni tanulási stílusok figyelembevétele: a McCarthy-féle 

kör. 

Tanulási technikák. 

 



 

 

10/13. évfolyam 

Célok és követelmények 

Legyen nyitott az értékek felismerésére és elfogadására. 

Legyen képes felismerni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó mozgató-

kat. 

Ismerje a legfontosabb szenvedélybetegségeket (dohányzás, alkohol, drog), ne becsülje le 

káros hatásukat, ismerje a velük szembeni hatékony védekezési és viselkedési formákat. 

Alkalmazza az egészséges táplálkozás szabályait. 

Tudja a konyhai hulladékok és maradékok felhasználási lehetőségeit, szakszerű kezelését. 

Ismerje a háztartással kapcsolatos ügyintézés legfontosabb formáit. 

Ismerje a tanulási módszerében előforduló hibákat. 

Ismerje meg a kifejező olvasás módszerét. 

Tudja, hogy tanulásának legfontosabb eleme a belső igény. 

 

Óraszám 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

Emberismeret  

Személyiségünk, az em-

ber mint érzékelő, mint 

erkölcsi lény 

Önismeret, önbizalom. Szokás, szenvedély (dohányzás, alkohol, 

drog). Lelkiismeret. Önmegvalósítás. Értékek és szabadság. Elő-

ítélet és előítéletes viselkedés. Emlékek és jövőképek. Istenhitek, 

vallások 

Kapcsolatok, nemiség Rokonszenv - ellenszenv. Párkapcsolatok. Szerelem változatai 

különböző kultúrákban. Vágy és megvalósulás 

Életvitel, háztartástan  

Egészség, táplálkozás Egészség és természetes környezet kapcsolata. Fogyókúra és 

hízókúra. Egészséges táplálkozás: zöldség, gyümölcs és a főze-

lék jelentősége 

Gazdálkodás, lakás Háztartással kapcsolatos ügyintézés. Energiatatarékossági lehe-

tőségek. Anyag- és energiatakarékosság a háztartásban. Szemét 

és hulladék tárolása, gyűjtése 

Beszélgetés a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének lehetősé-

geiről az ipari újrahasznosításhoz 

A tanulás módszertana Tanulási szokásaim. Kell-e erőltetni, ami nem megy?. Jó tanulási 

szokások. Tanulást segítő módszerek (nyújtózkodás, relaxáció, 

koncentráció, elmélkedés). A cél, mint motiváció. Kifejező olva-

sás. Beszédfejlesztés. Az önművelés lehetőségei 



 

 

11/13. évfolyam 

ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK 

A serdülő gondolkodása az ún. formális gondolkodás szintjére jut el. Képes elvonatkoztatni a 

jelenségek konkrét tulajdonságaitól. Ebben a korban már lehetőség nyílik az absztrakt-logikai 

gondolkodásra, az elvont fogalmakkal, felvetésekkel, lehetséges ítéletekkel végzett művele-

tekre. 

A serdülő a jelenségeket két vagy több viszonyítási rendszerben is el tudja képzelni, ezek 

alapján következtet. Emlékezetük megbízhatóbb és tartósabb lesz. Gondolkodásukat érzelmi, 

motivációs tényezők jelentősen befolyásolják. 

A tanulók ezekben az években, jóllehet, formálisan elutasítják a felnőtteket, gyakorlatban sok 

mindent egy életre átvesznek az ő életükből. 

Célok és követelmények 

Tudjon érvelni saját meggyőződése mellett, legyen képes mások meggyőződését tiszteletben 

tartani. 

Ismerje a tágabb emberi kapcsolatokat. 

Tudja, milyen a viszonya másokhoz, hogy kiért, miben és mennyiben felelős. 

Értékelje a mély társas kapcsolatot. 

Érezzen felelősséget partnerével szemben. 

Legyen elképzelése jövendő lakásáról. 

Ismerje az egészségkárosító élelmiszerek és élvezeti cikkek veszélyeit. 

Ismerje meg a legalapvetőbb konyhatechnikai eljárásokat. 

Ismerje meg a legalapvetőbb álláskeresési technikákat. 

 

Óraszám 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

Emberismeret  

Közösség és társadalom Az emberi és állati társadalom különbözősége. Egyenlőség, 

egyenrangúság. Erkölcsi normák alakulása. A vallás mint hit, 

ismeret, érzés, rítus, közösség. Időbeliség és örökkévalóság 

Kapcsolatok, nemiség Intim kapcsolataink. Szeretet - gyűlölet. Boldogulás és boldog-

ság. Pesszimizmus - cinizmus. Szabad akarat. Korlátok felisme-

rése a szabadságban. Védekezési módok. Az abortusz veszélyei 

Életvitel, háztartástan  

Egészség, táplálkozás Káros szenvedélyek (ital, cigaretta). Ünnepi terítés, tálalás. Kel-

lemes környezet jelentősége a táplálkozásban. 

Környezetkímélő háztartás (fűtés, világítás, melegvíz, főzés, 

takarítás). Háztartási gépeink használata. Ételkészítési gyakorla-

tok 

Pályaorientáció Pályaválasztás, életpálya alakulásának jellemző típusai. Álláske-

resés folyamata, technikái 



 

 

12. és 13. évfolyam 

ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK 

Korai ifjúkor. A serdüléssel megbomlott biológiai és lélektani egyensúly lassan helyreáll. A 

nagy viták, tisztázások, összegzések kora. Nagyon fontos szerepe van a kortárs csoportoknak. 

A nevelési légkör és személyiségjellemzők fontos szerepet kapnak a gondolkodás, a fantázia, 

a kreativitás fejlesztésében. 

Gondolkodásában az elvont gondolkodás minden eleme megjelenhet. Képes lehetséges prob-

lémákból kiindulva megoldási hipotéziseket felállítani. 

Jövőképét a fantázia és a realitás együtt jellemzi. A felnőttkori alkotótehetség a művészetek és 

egyes tudományok terén szintén ekkor bontakozhat ki. 

12/13. évfolyam 

Célok és követelmények 

Legyen képes meglátni a lehetőségeket és a feladatokat a közjó és az emberi jogok érvényesí-

tésére. 

Tekintse értéknek a mély társas kapcsolatokra való törekvést. 

Legyenek elemi fogalmai az élet végességéről és a folytatására vonatkozó legfontosabb el-

képzelésekről. 

Tudatosodjon benne, hogy a saját egészségének megőrzése nemcsak egyéni érdeke. 

Ismerje tágabb környezete infrastruktúráját. 

Tudja a legfontosabb pályaválasztási alapfogalmakat. 

 

Óraszám 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 



 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

Emberismeret  

Közösség és társadalom Az élet értelme az értelmes élet. Munka és alkotás. Vallás és 

erkölcs. Vallások válaszai a halálra. A vallás mint menekülés és 

menedék. Ünnep és hagyomány. Fizikai és szellemi szabadság. 

Súlyos betegség, háború - remény a reménytelenségben 

Kapcsolatok, nemiség A férfi és nő kapcsolata (vágy, fellángolás, igaz szerelem, szö-

vetség). Szabadság, szabadosság. Harmónia jelentősége kapcso-

latokban 

Életvitel, háztartástan  

Egészség, táplálkozás Az egészségmegőrzés egyéni és társadalmi jelentősége. Házi-

patika. Vegetarianizmus. Egészségkárosító élelmiszerek, élvezeti 

cikkek. Élvezeti cikkek, drog- és szenvedélybetegségek megelő-

zése. Szorongás, félelem. Terítés, tálalás, mosogatás 

Gazdálkodás, lakás Energiakímélő háztartás (fűtés, világítás, melegvíz, főzés, takarí-

tás). Divat és egyéni stílus. Települések - infrastruktúra. Lakás-

megválasztási szempontok 

Pályaorientáció Pályaválasztási alapfogalmak (pálya, szakma, foglalkozás, be-

osztás, munkakör, képesítés, képzettség). Továbbtanulás és 

szakmatanulási lehetőségek 

 



 

 

13/13. évfolyam 

Célok és követelmények 

Tudja: személyisége akkor alakul ki véglegesen, amikor a tanulás befejezése után bekapcso-

lódik a munkába és a társadalom életébe. 

Lássa a meggyőződés, a hit, a világnézet és a vallás szerepét. 

Legyen elképzelése a minőségi életről. 

Alakuljon ki igénye a minőségi élet megteremtésére. 

Legyen elképzelése jövőjéről, munkájáról, társáról, családjáról. 

Legyen ismerete az otthonteremtés, lakásszerzés alapvető módjairól. 

Ismerje a viselkedés, öltözködés alapvető szabályait munkakeresés során. 

Tudja, hogy az alkalmazkodás nem jelent szolgalelkűséget, de az észszerű kompromisszumok 

elengedhetetlenek az életben. 

 

Óraszám 

Éves óraszám: 32 óra 

 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

Emberismeret  

Közösség, értékrend, er-

kölcs 

Világnézet, értékrend. Életszínvonal, életminőség. Művelődés, 

műveltség. Erkölcsök és etikák. Felkészülhetünk-e a halálra. 

Elvilágiasodás és ateizmus 

Kapcsolatok, nemiség Munkatársi kapcsolatok, konfliktuskezelés. Pozitív életszemlé-

let. Boldogulás - boldogság. Szükségszerűség, lehetőség a sza-

badságban. Házasság, otthonteremtés. Az ideális feleség, az ide-

ális férj. Házasság, élettársi kapcsolat. Gyermekvállalás előfelté-

telei. 

Életvitel, háztartástan  

Egészség, táplálkozás A családi étrend, étrendi szokások. Vendéglői étkezés, viselke-

dés elegáns étteremben, viselkedés szerényebb igényű vendéglá-

tóhelyeken. Drog- és szenvedélybetegségek megelőzése. Bűn-

megelőzési programok. (Felmérések kiértékelése.) 

Gazdálkodás, ruházkodás Háztartás és környezetvédelem (zajszennyezés, gépkocsi haszná-

lata). Öltözködés és munkahelykeresés (az első benyomás jelen-

tősége) 

Lakás, lakókörnyezet Jövendő lakásom (ötletes berendezési formák). A lakáshoz jutás 

hazai lehetőségei (építés, vétel, bérlet, csere). A lakás még nem 

otthon. A lakás ápolása, karbantartása 

Pályaorientáció Viselkedés felvételi beszélgetéskor. Pályakezdő beilleszkedése. 

Az ember munkája és a társadalmi viszonyok 

 


