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Mellékletek 
 
Jelenlegi és 2017/18-as tanévi óraterveink: 
 

MATEMATIKA 

A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  

9-10. évfolyam 

Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 
Órake-

ret: 20 
óra 

Előzetes tudás 
Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Hal-

mazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésé-
ben. A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. 
A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások meg-
különböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; isme-
retek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés 
segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási  

pontok 

Véges és végtelen halmazok. 
Végtelen számosság szemléletes 
fogalma. 

Matematikatörténet: Cantor 

Annak megértése, hogy csak a 
véges halmazok elemszáma ad-
ható meg természetes számmal.  

 

Részhalmaz. Halmazműveletek: 
unió, metszet, különbség. Halma-
zok közötti viszonyok megjelení-
tése. 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése.  

Szöveges megfogalmazások mate-
matikai modellre fordítása.  

Elnevezések megtanulása, definí-
ciókra való emlékezés. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: mondatok, 
szavak, hangok rend-
szerezése. 
Biológia-egészség-
tan: halmazművele-
tek alkalmazása a 
rendszertanban. 
Kémia: anyagok cso-
portosítása. 

Alaphalmaz és komplementer hal-
maz.  

Annak tudatosítása, hogy alaphal-
maz nélkül nincs komplementer 
halmaz.  

Biológia-egészség-
tan: élőlények osztá-
lyozása; besorolás 
közös rész nélküli 
halmazokba. 
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Halmaz közös elem nélküli hal-
mazokra bontása jelentőségének 
belátása. 

A megismert számhalmazok: ter-
mészetes számok, egész számok, 
racionális számok. 

A számírás története. 

A megismert számhalmazok átte-
kintése. Természetes számok, 
egész számok, racionális számok 
elhelyezése halmazábrában, szám-
egyenesen. 

Informatika: számáb-
rázolás (probléma-
megoldás táblázatke-
zelővel). 

Valós számok halmaza. Az inter-
vallum fogalma, fajtái. Irracioná-
lis szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az inter-
vallum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott ponthalma-
zok, adott tulajdonságú ponthal-
mazok (kör, gömb, felező merőle-
ges, szögfelező, középpárhuza-
mos). 

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. évfolya-
mon.) 

Matematikai és más jellegű érve-
lésekben a logikai műveletek fel-
fedezése, megértése, önálló alkal-
mazása. A köznyelvi kötőszavak 
és a matematikai logikában hasz-
nált kifejezések jelentéstartalmá-
nak összevetése. A hétköznapi, 
nem tudományos szövegekben ta-
lálható matematikai információk 
felfedezése, rendezése a megadott 
célnak megfelelően. Matematikai 
tartalmú (nem tudományos jel-
legű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfo-
lyamon: a szöveg alapján a meg-
felelő matematikai modell megal-
kotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 
megoldási terv készítése, a feladat 
megoldása és szöveg alapján tör-
ténő 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 informá-
ciók). Figyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás és 
szövegfeldolgozás: az indukció és 

Magyar nyelv és iro-
dalom: szövegértés; 
információk azonosí-
tása és összekapcso-
lása, a szöveg egysé-
gei közötti tartalmi 
megfelelés felisme-
rése; a szöveg tar-
talmi elemei közötti 
kijelentés-érv, ok-
okozati viszony felis-
merése és magyará-
zata. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges 
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dedukció, a rendszerezés, a követ-
keztetés.  

életmódra és a családi 
életre nevelés. 

A „minden” és a „van olyan” he-
lyes használata. Nyitott mondatok 
igazsághalmaza, szemléltetés 
módjai. 

A „minden” és a „van olyan” he-
lyes használata.  

Halmazok eszközjellegű haszná-
lata. 

 

A matematikai bizonyítás. Kísér-
letezés, módszeres próbálkozás, 
sejtés, cáfolás (folyamatos feladat 
a 9–12. évfolyamokon). 

Matematikatörténet:  
Euklidesz szerepe a tudományos-
ság kialakításában.  

Kísérletezés, módszeres próbálko-
zás, sejtés, cáfolás megkülönböz-
tetése. 

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 vi-
tapartner szempontjának) egyidejű 
követése. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: mások érvelé-
sének összefoglalása 
és figyelembevétele. 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú állí-
tások.  

Az „akkor és csak akkor” haszná-
lata. Feltétel és következmény fel-
ismerése a  
„Ha …, akkor …” típusú állítások 
esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állí-
tások, tételek jelentésének elem-
zése. 

 

Bizonyítás.  Gondolatmenet tagolása. Rend-
szerezés (érvek logikus sor-
rendje).  

Következtetés megítélése helyes-
sége szerint. A bizonyítás gondo-
latmenetére, bizonyítási módsze-
rekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolat-
menetének követése, megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes 
és helytelenül megfogalmazott 
következtetésekre. 

Etika: a következte-
tés, érvelés, bizonyí-
tás és cáfolat szabá-
lyainak alkalmazása. 
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Egyszerű kombinatorikai felada-
tok: leszámlálás, sorbarendezés, 
gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapok-
ban. 

Rendszerezés: az esetek össze-
számlálásánál minden esetet meg 
kell találni, de minden esetet csak 
egyszer lehet számításba venni. 
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 
Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. 
van-e ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után 
újjal való próbálkozás; a sikerte-
lenség okának feltárása (pl. min-
den 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 alapfogal-
mak (csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása probléma-
megoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 
elektromos hálózat a lakásban, te-
lepülés úthálózata stb. szemlélte-
tése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése 
gráffal. 

Kémia: molekulák 
térszerkezete. 
 
Informatika: problé-
mamegoldás informa-
tikai eszközökkel és 
módszerekkel, háló-
zatok. 
 
Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: pl. csa-
ládfa. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: közleke-
dés. 

Kulcsfogal-
mak/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. Faktori-
ális. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 

66 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági 
szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel 
használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szö-
veg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problé-
makezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, keze-
lése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú 
egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási mód-
szer önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell ható-
körének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőr-
zés 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 

Számelmélet elemei.  
A tanult oszthatósági szabályok. 
Prímtényezős felbontás, legna-
gyobb közös osztó, legkisebb 
közös többszörös. Relatív prí-
mek.  
Matematikatörténeti és számel-
méleti érdekességek: 
(pl. végtelen sok prímszám léte-
zik, tökéletes számok, barátsá-
gos számok,  
Eukleidész. Mersenne, Euler, 
Fermat)  

A tanult oszthatósági szabályok 
rendszerezése. Prímtényezős fel-
bontás, legnagyobb közös osztó, 
legkisebb közös többszörös megha-
tározása 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 de-
finíció kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való emléke-
zés. 
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Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal 
adott definícióval). 

Fizika: hőmérséklet, 
elektromos töltés, 
áram, feszültség elő-
jeles 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 
egységei. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, 
terület, tömeg, népesség, pénz, adat 
stb.) mennyiségi jellemzőinek kife-
jezése számokkal, mennyiségi kö-
vetkeztetések. Számolás normál-
alakkal írásban és számológép segít-
ségével. 

A természettudományokban és a 
társadalomban előforduló nagy és 
kis mennyiségekkel történő számo-
lás 

Fizika; kémia; bioló-
gia-egészségtan: tér, 
idő, nagyságrendek – 
méretek és nagyság-
rendek becslése és 
számítása az atomok 
méreteitől az ismert 
világ méretéig; szeny-
nyezés, környezetvé-
delem. 

Nevezetes azonosságok: kom-
mutativitás, asszociativitás, 
disztributivitás.  

Számolási szabályok, zárójelek 
használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 
összeillesztése, felhasználása.  

 

Szöveges számítási feladatok a 
természettudományokból, a 
mindennapokból.  

Szöveges számítási feladatok meg-
oldása a természettudományokból, a 
mindennapokból (pl. százalékszá-
mítás: megtakarítás, kölcsön, ár-
emelés, árleszállítás, bruttó ár és 
nettó ár, ÁFA, jövedelemadó, járu-
lékok, élelmiszerek százalékos ösz-
szetétele).  

A növekedés és csökkenés kifeje-
zése százalékkal („mihez viszonyí-
tunk?”). Gondolatmenet lejegyzése 
(megoldási terv). 

Számológép használata. Az értel-
mes kerekítés megtalálása. 

Fizika; kémia; bioló-
gia-egészségtan:  
számítási feladatok. 
 
Informatika: problé-
mamegoldás táblázat-
kezelővel. 
 
Földrajz: a pénzvilág 
működése. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: tudatos 
élelmiszer-választás, 
becslések, mérések, 
számítások. 
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Társadalmi, állampol-
gári és gazdasági is-
meretek:  
a család pénzügyei és 
gazdálkodása, vállal-
kozások. 

(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, 
22 ba −  szorzat alakja. Azonos-

ság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása 
(azonosságok).  

Geometria és algebra összekapcso-
lása az azonosságok igazolásánál. 

Fizika: számítási fel-
adatok megoldása (pl. 
munkatétel).  

Egyszerű feladatok polinomok, 
illetve algebrai törtek közötti 
műveletekre. Tanult azonossá-
gok alkalmazása. Algebrai tört 
értelmezési tartománya. Algeb-
rai kifejezések egyszerűbb 
alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása 
(pl. szorzattá alakítás, tört egyszerű-
sítése, bővítése, műveletek törtek-
kel). 

Fizika; kémia; bioló-
gia-egészségtan: szá-
mítási feladatok. 

Egyes változók kifejezése fizi-
kai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségének 
belátása. Helyettesítési érték kiszá-
mítása képlet alapján. 

Fizika; kémia: képle-
tek értelmezése. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyen-
letrendszer megoldása.  

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése.  
Különböző módszerek alkalmazása 
ugyanarra a problémára (behelyette-
sítő módszer, ellentett együtthatók 
módszere). 

Fizika: kinematika, 
dinamika. 

Elsőfokú egyenletre, egyenlőt-
lenségre, egyenletrendszerre ve-
zető szöveges feladatok.  

A mindennapokhoz kapcsolódó 
problémák matematikai modelljé-
nek elkészítése (egyenlet, egyenlőt-
lenség, illetve egyenletrendszer fel-
írása); a megoldás ellenőrzése, a 
gyakorlati feladat megoldásának 
összevetése a valósággal (lehetsé-
ges-e?). 

Fizika: kinematika, 
dinamika. 
 
Kémia: százalékos ke-
verési feladatok. 

Egy abszolútértéket tartalmazó 
egyenletek. baxcx +=+ . 

Definíciókra való emlékezés.  

A négyzetgyök definíciója. A 
négyzetgyök azonosságai.  

Számológép használata.  
A négyzetgyök azonosságainak 
használata konkrét esetekben. 

Fizika: fonálinga len-
gésideje, rezgésidő 
számítása. 
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A másodfokú egyenlet megol-
dása, a megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek al-
kalmazása ugyanarra a problémára 
(szorzattá alakítás, teljes négyzetté 
kiegészítés). Ismeretek tudatos me-
morizálása (rendezett másodfokú 
egyenlet és megoldóképlet össze-
kapcsolódása).  
A megoldóképlet biztos használata. 

Fizika: egyenletesen 
gyorsuló mozgás ki-
nematikája. 

Másodfokú egyenletre vezető 
gyakorlati problémák, szöveges 
feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú 
egyenlet) megalkotása a szöveg 
alapján. A megoldás ellenőrzése, 
gyakorlati feladat megoldásának 
összevetése a valósággal. 

Fizika; kémia: számí-
tási feladatok. 

Gyöktényezős alak. Másodfokú 
polinom szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása.  

Gyökök és együtthatók össze-
függései. 

Önellenőrzés: egyenlet megoldásá-
nak ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű magasabb 
fokú egyenlet megoldása. 

Matematikatörténet:  
részletek a harmad- és ötödfokú 
egyenlet megoldásának történe-
téből. 

Annak belátása, hogy vannak a ma-
tematikában megoldhatatlan problé-
mák. 

 

Egyszerű négyzetgyökös egyen-
letek. dcxbax +=+ . 

Megoldások ellenőrzése. Fizika: például egyen-
letesen gyorsuló moz-
gással kapcsolatos ki-
nematikai feladat. 

Másodfokú egyenletrendszer.  

A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrend-
szer megoldása. A behelyettesítő 
módszerrel is megoldható feladatok.  

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

 

Egyszerű másodfokú egyenlőt-
lenségek. 02

≥++ cbxax  
(vagy > 0) alakra visszavezet-
hető egyenlőtlenségek ( 0≠a ). 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlen-
ség megoldása. Másodfokú függ-
vény eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvi-
valens és nem ekvivalens egyen-
letekre, átalakításokra. Alaphal-
maz, értelmezési tartomány, 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

Halmazok eszközjellegű használata. 
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megoldáshalmaz. Hamis gyök, 
gyökvesztés. 

Összefüggés két pozitív szám 
számtani és mértani közepe kö-
zött. Gyakorlati példa minimum 
és maximum probléma megol-
dására. 

Geometria és algebra összekapcso-
lása az azonosság igazolásánál.  

Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és 
maximumproblémák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azo-
nosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú egyenlet, 
diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani 
közép. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pon-
tok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függ-
vény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak ki-
alakítása. Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény megadása, elemi tu-
lajdonságai. 

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, elem-
zése. 
 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata, adat-
kezelés táblázatkeze-
lővel. 

A lineáris függvény, lineáris 
kapcsolatok. A lineáris függvé-
nyek tulajdonságai. Az egyenes 
arányosság. A lineáris függvény 
grafikonjának meredeksége, en-
nek jelentése lineáris kapcsola-
tokban. 

Táblázatok készítése adott szabály-
nak, összefüggésnek megfelelően. 

Időben lejátszódó történések meg-
figyelése, a változás megfogalma-
zása. Modellek alkotása: lineáris 
kapcsolatok felfedezése a hétköz-
napokban (pl. egységár, a változás 

Fizika: időben lineáris 
folyamatok vizsgálata, 
a változás sebessége. 
 
Kémia: egyenes ará-
nyosság. 
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sebessége). Lineáris függvény áb-
rázolása paraméterei alapján. 

Számítógép használata a lineáris 
folyamat megjelenítésében. 

Informatika: táblázat-
kezelés. 

Az abszolútérték-függvény. Az 

baxx +a  függvény grafi-

konja, tulajdonságai ( 0≠a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytu-
lajdonságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 

xxa  ( 0≥x ) függvény gra-
fikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése (függvénytu-
lajdonságok). 

Fizika: matematikai 
inga lengésideje. 

A fordított arányosság függvé-

nye. 
x

a
x a  ( 0≠ax ) grafi-

konja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése (függvénytu-
lajdonságok). 

Fizika: ideális gáz, 
izoterma. 
 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok függvénymo-
delljének megalkotása. A folyamat 
elemzése a függvény vizsgálatával, 
az eredmény összevetése a való-
sággal. A modell érvényességének 
vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függ-
vényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 
 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata. 

Egyenlet, egyenletrendszer grafi-
kus megoldása.  

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. 

Fizika; kémia; bioló-
gia-egészségtan; föld-
rajz: számítási felada-
tok. 

Az cbxaxx ++
2

a  (a ≠ 0) má-
sodfokú függvény ábrázolása és 
tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése (algebrai is-
meretek és függvénytulajdonságok 
ismerete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen 
gyorsuló mozgás kine-
matikája. 
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Függvénytranszformációk átte-

kintése az vuxax +−
2)(a  

alak segítségével.  

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok 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 

60 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 egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transz-
formációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének 
felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges 
feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb 
vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv 
készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sor-
rendbe 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 

Geometriai alapfogalmak. Térele-
mek, távolságok és szögek értel-
mezése. (Folyamatosan a 9-10. 
évfolyamon.) 

Idealizáló absztrakció: pont, egye-
nes, sík, síkidomok, testek. Vázlat 
készítése. 

 

A háromszög nevezetes vonalai, 
körei. Oldalfelező merőlegesek, 
belső szögfelezők, magasságvona-
lak, középvonalak tulajdonságai. 
Körülírt kör, beírt kör. 

A definíciók és tételek pontos is-
merete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata (geo-
metriai szerkesztő-
program). 



99 
 

Matematikatörténet:  
például az Euler-egyenes, Feuer-
bach-kör bemutatása (interaktív 
szerkesztőprogrammal). 

Konvex sokszögek általános tulaj-
donságai. Átlók száma, belső szö-
gek összege. Szabályos sokszög 
belső szöge. 

Fogalmak alkotása specializálás-
sal: konvex sokszög, szabályos 
sokszög. 

 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, 
húr, körcikk, körszelet. Szelő, 
érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a 
körpályán mozgó test 
sebessége. 

Vizuális kultúra: épí-
tészeti stílusok. 

A körív hossza. Egyenes arányos-
ság a középponti szög és a hozzá 
tartozó körív hossza között (szem-
lélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek össze-
tartozó adatpárjainak vizsgálata. 

Fizika: körmozgás se-
bessége, szögsebes-
sége. 
Földrajz: távolság a 
Föld két pontja kö-
zött. 

A körcikk területe. Egyenes ará-
nyosság a középponti szög és a 
hozzá tartozó körcikk területe kö-
zött. 

Együttváltozó mennyiségek össze-
tartozó adatpárjainak vizsgálata. 

 

A szög mérése. A szög ívmértéke.  Mérés, mérési elvek megismerése. 
Mértékegység-választás, mérő-
szám. 

Fizika: szögsebesség, 
körmozgás, rezgő-
mozgás. 
Földrajz: tájékozódás 
a földgömbön; hosz-
szúsági és szélességi 
körök, helymeghatá-
rozás. 

Thalész tétele.  

A matematika mint kulturális 
örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 
Állítás és megfordításának gya-
korlása. 

 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. 

(Koordináta-geometria előkészí-
tése.) 

Ismeretek mozgósítása, rendszere-
zése problémamegoldás érdeké-
ben. Állítás és megfordításának 
gyakorlása.  

Fizika: vektor felbon-
tása merőleges össze-
tevőkre. 
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A tengelyes és a középpontos tük-
rözés, az eltolás, a pont körüli el-
forgatás. A transzformációk tulaj-
donságai.  

A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó tulaj-
donságok tudatosítása. 

Fizika: 
elmozdulásvektor, 
forgások. 
 
Földrajz: bolygók 
tengely körüli for-
gása, keringés a Nap 
körül. 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a matema-
tikában, a művészetekben, a kör-
nyezetünkben található tárgyak-
ban. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata. 
 
Vizuális kultúra: kife-
jezés, képzőművészet; 
művészettörténeti stí-
luskorszakok. 
 
Biológia-egészségtan: 
az emberi test síkjai, 
szimmetriája. 

Szimmetrikus négyszögek. Négy-
szögek csoportosítása szimmetri-
áik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializálás-
sal. 

Vizuális kultúra: kife-
jezés, képzőművészet; 
művészettörténeti stí-
luskorszakok. 

Egyszerű szerkesztési feladatok.  Szerkesztési eljárások gyakorlása. 
Szerkesztési terv készítése, ellen-
őrzés. Megosztott figyelem; két, 
illetve több szempont egyidejű kö-
vetése. Pontos, esztétikus munkára 
nevelés. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata (geo-
metriai szerkesztő-
program). 

Vektorok összege, két vektor kü-
lönbsége. 

Műveleti analógiák (összeadás, ki-
vonás). 

Fizika: erők összege, 
két erő különbsége, 
vektormennyiség vál-
tozása (pl. sebesség-
változás). 

Középpontos hasonlóság, hason-
lóság. Arányos osztás. 

A hasonlósági transzformáció.  

A megmaradó és a változó tulaj-
donságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata (geo-
metriai szerkesztő-
program). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó tulaj-
donságok tudatosítása: a megfe-
lelő szakaszok hosszának aránya 
állandó, a megfelelő szögek 
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egyenlők, a kerület, a terület, a fel-
szín és a térfogat változik. 

A háromszögek hasonlóságának 
alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 
megkülönböztetése. Ismeretek tu-
datos memorizálása. 

 

A hasonlóság alkalmazásai. 

Háromszög súlyvonalai, súly-
pontja, hasonló síkidomok kerüle-
tének, területének aránya.  

Új ismeretek matematikai alkal-
mazása.  

Fizika: súlypont, tö-
megközéppont. 

 

Vizuális kultúra:  
összetett arányviszo-
nyok érzékeltetése, 
formarend, az arany-
metszés megjelenése 
a természetben, alkal-
mazása a művészetek-
ben. 

Magasságtétel, befogótétel a de-
rékszögű háromszögben. Két po-
zitív szám mértani közepe. 

Ismeretek tudatos memorizálása, 
alkalmazása szakaszok hosszának 
számolásánál, szakaszok szerkesz-
tésénél.  

 

A hasonlóság gyakorlati alkalma-
zásai. Távolság, szög, terület a 
tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a matematikán 
belül; matematikán kívüli problé-
mák modellezése: geometriai mo-
dell. 

Földrajz: térképkészí-
tés, térképolvasás. 

Hasonló testek felszínének, térfo-
gatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem 
egyformán változik egy test fel-
színe és térfogata, ha kicsinyítjük 
vagy nagyítjuk. 

Biológia-egészségtan: 
példák arra, amikor 
adott térfogathoz 
nagy felület (pl. fák 
levelei) tartozik. 

Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és 
gyakorlása. 

Fizika: Newton II. 
törvénye. 

Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzet-
ben. Emlékezés korábbi informá-
ciókra. 

Fizika: eredő erő, 
eredő összetevőkre 
bontása. 

Bázisvektorok, vektorkoordináták. Elnevezések, jelek és egyéb meg-
állapodások megjegyzése. Emlé-
kezés definíciókra. 

Fizika: helymeghatá-
rozás, erővektor fel-
bontása összetevőkre. 
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Hegyesszög szinusza, koszinusza, 
tangense és kotangense. 

 Fizika: erővektor fel-
bontása derékszögű 
összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög 
szögfüggvényeinek alkalmazása a 
derékszögű háromszög hiányzó 
adatainak kiszámítására. Távolsá-
gok és szögek számítása gyakor-
lati feladatokban, síkban és tér-
ben. 

A valós problémák matematikai 
(geometriai) modelljének megal-
kotása, a problémák önálló megol-
dása.  

Fizika: erővektor fel-
bontása derékszögű 
összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális három-
szög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egy-
bevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. Szinusz, koszi-
nusz, tangens, kotangens. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Valószínűség, statisztika 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok ol-
vasása. Százalékszámítás. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, tapaszta-
latszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív gyakori-
ság, eloszlás), következtetések. Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, 
kördiagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számító-
gép használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk 
(gyakoriság, relatív gyakoriság, 
eloszlás, kördiagram, oszlopdiag-
ram, vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, áb-
rázolása. Együttváltozó mennyi-
ségek összetartozó adatpárjainak 
jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, 
készítése.  

Grafikai szervezők összevetése 
más formátumú dokumentumok-
kal, következtetések levonása 
írott, ábrázolt és számszerű infor-
máció összekapcsolásával. 

Számítógép használata. 

Informatika: adatkeze-
lés, adatfeldolgozás, in-
formációmegjelenítés. 

 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: történelmi, társa-
dalmi témák vizuális 
ábrázolása (táblázat, di-
agram). 
 
Földrajz: időjárási, ég-
hajlati és gazdasági sta-
tisztikák. 
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Adathalmazok jellemzői: átlag, 
medián, módusz. 

A statisztikai mutatók nyújtotta 
információk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata ke-
vés statisztikai jellemzővel: elő-
nyök és hátrányok.  

Informatika: statisztikai 
adatelemzés. 

Véletlen esemény és bekövetke-
zésének esélye, valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 
alapján, logikai úton vagy kísér-
leti úton megadható, megbecsül-
hető esélye, valószínűsége.  

Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 
öröklés, mutáció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos 
esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, való-
színűség. 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
két évfolyamos 
ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szem-
léltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 
− Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkife-
jezéseket a hétköznapi életben. 
− Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felisme-
rése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 
− Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolat-
menetének rögzítése szóban, írásban. 
− Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfok-
ról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megol-
dására. 

 

Számtan, algebra 

− Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifeje-
zésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásá-
ban (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek 
értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok. 
− Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen 
egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek fel-
írása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 
− Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati fel-
adatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás ön-
álló ellenőrzése. 
− Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 



104 
 

− 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 
kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 
tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak isme-
rete. 
− 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-rend-
szerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, 
nemcsak a matematika, hanem a természettudományos tárgyak megér-
tése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 

Geometria 

− Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 
− Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 
− A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek tu-
lajdonságainak ismerete. 
− Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két 
hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, 
szögek, kerület, terület, térfogat). 
− Szimmetria ismerete, használata. 
− Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, neve-
zetes vonalak, pontok, körök). 
− Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 
elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; ma-
gasságtétel és befogótétel ismerete. 
− Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 
− Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 
összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor felbon-
tása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 
− Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialaku-
lása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek isme-
rete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének 
megalkotása. 
− A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transz-
formációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók dinami-
kus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 
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− A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 
számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megol-
dásánál alkalmazni. 
− A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos mun-
kavégzésre. 

 

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. 
− Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kí-
sérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 
− Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esé-
lyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 
− A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a 
diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek adatsokasá-
got jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztemati-
kus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény bekövet-
kezésének esélyét.  

 

 

11-12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos 
alapfogalmak. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének 
megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konk-
rét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A mo-
dellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, 
kiválasztási feladatok. A kombi-
natorika alkalmazása egyszerű 
geometriai feladatokban.  

Modell alkotása valós problémá-
hoz: kombinatorikai modell.  

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

Földrajz: előrejelzé-
sek, tendenciák meg-
fogalmazása 
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Mintavétel visszatevés nélkül és 
visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

 Biológia-egészségtan: 
genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, haszná-
lata: célszerű jelölés megválasztá-
sának jelentősége a matematiká-
ban.  

 

Gráfelméleti alapfogalmak, alkal-
mazásuk. Fokszám összeg és az 
élek száma közötti összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémá-
hoz: gráfmodell. Megfelelő, a 
problémát jól tükröző ábra készí-
tése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

 

 

Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 
cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, 
egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása 
megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudomá-
nyokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása.  
A matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesz-
tése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. Függvénytulaj-
donság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

n-edik gyök.  

A négyzetgyök fogalmá-
nak általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének 
felismerése, új fogalmak alkotása.  

 

Hatványozás pozitív alap 
és racionális kitevő ese-
tén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasz-
talatok, ismeretek alapján.  
A hatványfogalom célszerű kiter-
jesztése, permanenciaelv alkalma-
zása.  
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Hatványozás azonossá-
gainak alkalmazása. Pél-
dák az azonosságok ér-
vényben maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Is-
meretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatvá-
nyozás azonosságainak 
közvetlen alkalmazásá-
val megoldható exponen-
ciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai mo-
dell): exponenciális egyenletre ve-
zető valós problémák (például: be-
fektetés, hitel, értékcsökkenés, né-
pesség alakulása, radioaktivitás). 

Fizika; kémia: radioaktivitás. 

 

Földrajz; biológia-egészség-
tan: globális problémák - de-
mográfiai mutatók, a Föld el-
tartó képessége és az élelme-
zési válság, betegségek, vi-
lágjárványok, túltermelés és 
túlfogyasztás. 

A logaritmus értelme-
zése. 

Matematikatörténet: 
A logaritmussal való szá-
molás szerepe (például a 
Kepler-törvények felfe-
dezésében). 

Korábbi ismeretek felidézése (hat-
vány fogalma). 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Technika, életvitel és gyakor-
lat: zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Fizika: Kepler-törvények. 

Zsebszámológép haszná-
lata, táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a technika 
fejlődésének alapja a matematikai 
tudás.  

Fizika; kémia: számítási fel-
adatok. 

A logaritmus azonossá-
gai. 

A hatványozás és a logaritmus kap-
csolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logarit-
mus azonosságainak 
közvetlen alkalmazásá-
val megoldható logarit-
musos egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai mo-
dell): logaritmus alkalmazásával 
megoldható egyszerű exponenciális 
egyenletek; ilyen egyenletre vezető 
valós problémák (például: befekte-
tés, hitel, értékcsökkenés, népesség 
alakulása, radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: zaj-
szennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: érzé-
kelés, az inger és az érzet. 

Kulcsfogal-
mak/ 
fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökke-
nés. Logaritmus. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. 
Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek ér-
telmezése. 

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. So-
rozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. Ismerethordozók hasz-
nálata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szögfüggvények kiterjesztése, 
trigonometrikus alapfüggvé-
nyek (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, 
alapgondolatának megértése. Idő-
től függő periodikus jelenségek 
kezelése. 

Fizika: periodikus moz-
gás, hullámmozgás, válta-
kozó feszültség és áram.  

 

Földrajz: térábrázolás és 
térmegismerés eszközei, 
GPS. 

A trigonometrikus függvé-
nyek transzformációi: 

cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó 
szempontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi szi-
mulációs programok hasz-
nálata. 

Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása.  

Exponenciális folyamatok a 
természetben és a társadalom-
ban.  

Modellek alkotása (függvény mo-
dell): a lineáris és az exponenciá-
lis növekedés/csökkenés matema-
tikai modelljének összevetése 
konkrét, valós problémákban (pél-
dául: népesség, energiafelhaszná-
lás, járványok stb.).  

Fizika; kémia: radioakti-
vitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-
gazdasági tér szervező-
dése és folyamatai. 

 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
földrajz: globális kérdé-
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sek: - erőforrások kimerü-
lése, fenntarthatóság, de-
mográfiai robbanás a har-
madik világban, népesség-
csökkenés az öregedő Eu-
rópában. 

A logaritmusfüggvények vizs-
gálata. Logaritmus alapfügg-
vények grafikonja, jellemzé-
sük. 

  

A logaritmusfüggvény mint 
az exponenciális függvény in-
verze. Függvénynek és inver-
zének a grafikonja a koordi-
náta-rendszerben. 

 Fizika; kémia: radioakti-
vitás. 

A számsorozat fogalma. A 
függvény értelmezési tarto-
mánya a pozitív egész számok 
halmaza.  

Matematikatörténet: Fibo-
nacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 
képlettel. 

Informatika: probléma-
megoldás informatikai 
eszközökkel és módsze-
rekkel: algoritmusok meg-
fogalmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. tag, az 
első n tag összege. 

Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő 
képletek használata problémameg-
oldás során. 

 

Mértani sorozat, az n. tag, az 
első n tag összege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő 
képletek használata problémameg-
oldás során.  

A számtani sorozat mint lineáris 
függvény és a mértani sorozat 
mint exponenciális függvény ösz-
szehasonlítása. 

Fizika; kémia, biológia-
egészségtan; földrajz; tör-
ténelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: ex-
ponenciális folyamatok 
vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és 
hitel; különböző feltételekkel 
meghirdetett befektetések és hite-
lek vizsgálata; a hitel költségei, a 
törlesztés módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az 
eladósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása 
(pl. százalékszámítás). 

Földrajz: a világgazdaság 
szerveződése és műkö-
dése, a pénztőke műkö-
dése, a monetáris világ 
jellemző folyamatai, hite-
lezés, adósság, eladóso-
dás. 
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A szövegbe többszörösen mélyen 
beágyazott, közvetett módon meg-
fogalmazott információk és kate-
góriák azonosítása. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 
család pénzügyei és gaz-
dálkodása, vállalkozások. 

 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegértés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális 
függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. Re-
kurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 4. Geometria 

Órakeret 

42 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 
ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Há-
romszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, 
hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens 
egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrend-
szer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési felada-
tok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Ha-
sáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fo-
galma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: tá-
volságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A mate-
matika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordi-
náta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalma-
zása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset vi-
szonya (a derékszögű háromszög és 
a két tétel). 

Fizika: vektor felbon-
tása adott állású össze-
tevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás 
és térmegismerés esz-
közei, GPS. 
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Síkidomok kerületének és terü-
letének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszá-
mítás. 

Pitagoraszi összefüggés egy 
szög szinusza és koszinusza kö-
zött. Összefüggés a szög és a 
mellékszöge szinusza, illetve 
koszinusza között. A tangens 
kifejezése a szinusz és a koszi-
nusz hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok 
megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása fel-
adatok megoldásában. 

 

Egyszerű trigonometrikus 
egyenletek. Trigonometrikus 
egyenletre vezető, háromszög-
gel kapcsolatos valós problé-
mák. Azonosság alkalmazását 
igénylő egyszerű trigonometri-
kus egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű 
probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, 
adott kitéréshez, sebes-
séghez, gyorsuláshoz 
tartozó időpillanatok 
meghatározása. 

Két vektor skaláris szorzata. A 
skaláris szorzat tulajdonságai. 
Két vektor merőlegességének 
szükséges és elégséges feltétele. 

A művelet újszerűségének felfede-
zése. 

A szükséges és az elégséges feltétel 
felismerése, megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai 
munka, mágneses flu-
xus. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, megál-
lapodások. 

Fizika: vonatkoztatási 
rendszer, hely meg-
adása. 

Műveletek koordinátáikkal 
adott vektorokkal. Vektorok és 
rendezett számpárok közötti 
megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése (al-
gebrai vektorfogalom). Sík és tér: a 
dimenzió szemléletes fogalmának 
fejlesztése. 

Fizika: erők össze-
adása komponensek 
segítségével, háromdi-
menziós képalkotás 
(hologram). 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, har-
madoló pontjának, a háromszög 
súlypontjának koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a szakasz 
hossza.  

Képletek értelmezése, alkalmazása.  

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcso-
lása. 

Informatika: ponthal-
maz megjelenítése 
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képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Az egyenes különböző meg-
adási módjai. Az irányvektor, a 
normálvektor, az iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

Informatika: ponthal-
maz megjelenítése 
képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Iránytangens és az egyenes me-
redeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon 
és a sebesség kapcso-
lata. 

A merőlegesség megfogalma-
zása skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevení-
tése, megfogalmazása algebrai 
alakban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuzamosságá-
nak, merőlegességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a kö-
zöttük felfedezhető összefüggések 
értése, használata.  

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata (geo-
metriai szerkesztő-
program). 

Két egyenes metszéspontja.  

Kör és egyenes kölcsönös hely-
zete. 

Geometriai probléma megoldása al-
gebrai eszközökkel. Ismeretek 
mozgósítása, alkalmazása (első-
fokú, illetve másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása). 

Informatika: ponthal-
maz megjelenítése 
képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

A kör adott pontjában húzott 
érintője. 

A geometriai fogalmak megjelení-
tése algebrai formában. Geometriai 
ismeretek mozgósítása. 

Informatika: ponthal-
maz megjelenítése 
képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

A koordinátageometriai ismere-
tek alkalmazása egyszerű sík-
geometriai feladatok megoldá-
sában. 

Geometriai problémák megoldása 
algebrai eszközökkel. Geometriai 
problémák számítógépes megjele-
nítése. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata (geo-
metriai szerkesztő-
program használata). 

 

Fizika: égitestek pá-
lyája. 

Mértani testek csoportosítása. 
Hengerszerű testek (hasábok és 
hengerek), kúpszerű testek (gú-
lák és kúpok), csonka testek 

A problémához illeszkedő vázlatos 
ábra alkotása; síkmetszet elképze-
lése, ábrázolása. Fogalomalkotás 
közös tulajdonság szerint (henger-
szerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata (tér-
geometriai szimulációs 
program). 
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(csonka gúla, csonka kúp). 
Gömb. 

 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszínének, tér-
fogatának kiszámítása. Gyakor-
lati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alko-
tása: geometriai modell. Ismeretek 
megfelelő csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs progra-
mok használata (tér-
geometriai szimulációs 
program). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Ska-
láris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő 
ponthalmaz. Felszín, térfogat. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz 
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen 
kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség 
hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az 
események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matemati-
kai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének 
megértése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eseményekkel végzett műve-
letek. Példák események ösz-
szegére, szorzatára, komple-
menter eseményre, egymást 
kizáró eseményekre.  

Elemi események. Események 
előállítása elemi események 
összegeként. Példák független 
és nem független esemé-
nyekre. 

A matematika különböző területei 
közötti kapcsolatok tudatosítása. Lo-
gikai műveletek, halmazműveletek 
és események közötti műveletek ösz-
szekapcsolása.  

Informatika: folyama-
tok, kapcsolatok leírása 
logikai áramkörökkel. 

Véletlen esemény, valószínű-
ség.  

A véletlen kísérletekből számított re-
latív gyakoriság és a valószínűség 
kapcsolata. 
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A valószínűség matematikai 
definíciójának bemutatása 
példákon keresztül.  

A valószínűség klasszikus 
modellje.  

Matematikatörténet: Rényi: 
Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Egyszerű valószínűség-számí-
tási problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult kom-
binatorikai módszerek alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás ha-
tása mindennapjainkra, 
a találkozás valószínű-
sége. 

Statisztikai mintavétel. Való-
színűségek visszatevéses min-
tavétel esetén. Visszatevés 
nélküli mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi mo-
dell): a mintavételi eljárás lényege. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Adathalmazok jellemzői: át-
lag, medián, módusz, terjede-
lem, szórás. Nagy adathalma-
zok jellemzése statisztikai 
mutatókkal. 

A statisztikai kimutatások és a való-
ság: az információk kritikus értelme-
zése, az esetleges manipulációs szán-
dék felfedeztetése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-el-
lenőrzés, egyéb gyakorlati alkalma-
zások elemzése. 

Számológép/számítógép használata 
statisztikai mutatók kiszámítására. 

 

Kulcsfogal-
mak/ fogal-
mak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási mo-
dell. Szórás. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 
Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. 
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Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotá-
sok adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 
számhalmazok. Valós számok 
halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő szemlél-
tetés kiválasztása (Venn-diagram, 
számegyenes, koordináta-rend-
szer). 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 
műveletek. 

Szövegértés. A szövegben található 
információk összegyűjtése, rend-
szerezése. 

Filozófia: logika - a 
következetes és rende-
zett gondolkodás el-
mélete, a logika kap-
csolódása a matemati-
kához és a nyelvészet-
hez. 

 

Informatika: Egy bi-
zonyos, nemrég történt 
esemény információi-
nak begyűjtése több 
párhuzamos forrásból, 
ezek összehasonlítása, 
elemzése, az igazság-
tartalom keresése, a 
manipulált információ 
felfedése. 

Navigációs eszközök 
használata: 
hierarchizált és legör-
dülő menük haszná-
lata. 

A halmazelméleti és a logikai is-
meretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű haszná-
lata. 

 

Definíció és tétel. A tétel bizo-
nyítása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciókra és 
tételekre, alkalmazásuk önálló 
problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás kö-
zötti különbség megértése. Néhány 

Filozófia: szillogizmu-
sok. 
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tipikusan hibás következtetés be-
mutatása, elemzése. 

Kombinatorika: leszámlálási fel-
adatok. Egyszerű feladatok meg-
oldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 
problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése gráf-
fal. 

 

Műveletek értelmezése és műve-
leti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak konk-
rét megjelenései: valós számok hal-
mazán értelmezett műveletek, hal-
mazműveletek, logikai műveletek, 
műveletek vektorokkal, műveletek 
vektorral és valós számmal, műve-
letek eseményekkel. 

 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. 
Számológép használata, értelmes 
kerekítés. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: alapvető 
adózási, biztosítási, 
egészség-, nyugdíj- és 
társadalombiztosítási, 
pénzügyi ismeretek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értel-
mezési tartomány, megoldáshalmaz 
megfelelő kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, hatvá-
nyozás azonosságai, logaritmus 
azonosságai, trigonometrikus 
azonosságok. 

Az azonosságok szerepének isme-
rete, használatuk. Matematikai fo-
galmak fejlődésének bemutatása pl. 
a hatvány, illetve a szögfüggvé-
nyek példáján. 

Fizika; kémia; bioló-
gia-egészségtan; föld-
rajz; történelem, tár-
sadalmi és állampol-
gári ismeretek: képle-
tek használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek 
megoldása. Algebrai megoldás, 
grafikus megoldás. Ekvivalens 
egyenletek, ekvivalens átalakítá-
sok. A megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási 
módszer önálló kiválasztása. 

Az önellenőrzésre való képesség. 
Önfegyelem fejlesztése: sikertelen 
megoldási kísérlet után újjal való 
próbálkozás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és 
egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 
egyenletek. Abszolút értéket tar-
talmazó egyenletek. Egyszerű 

Tanult egyenlettípusok és egyenlőt-
lenségtípusok önálló megoldása. 
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exponenciális, logaritmikus és 
trigonometrikus egyenletek. 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása. 

A tanult megoldási módszerek biz-
tos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlensé-
gekre vezető gyakorlati életből 
vett és szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 
egyenlőtlenség) megalkotása, vizs-
gálatok a modellben, ellenőrzés.  

Fizika; kémia; bioló-
gia-egészségtan; föld-
rajz; történelem, tár-
sadalmi és állampol-
gári ismeretek: mate-
matikai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függ-
vények tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos fel-
idézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, értékkész-
let, zérushely, szélsőérték, monoto-
nitás, periodicitás, paritás fogalmak 
alkalmazása konkrét feladatokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása és 
tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények isme-
rete. 

Képi emlékezés statikus helyzetek-
ben (grafikonok felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: 
cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és összenyomás 
a tengelyre merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két terü-
lete között: 
függvénytranszformációk és geo-
metriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult 
szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósítása.  

 Függvények használata valós fo-
lyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása matemati-
kai modell készítésében. 

Fizika, kémia; bioló-
gia-egészségtan; föld-
rajz; történelem, tár-
sadalmi és állampol-
gári ismeretek: mate-
matikai modellek. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, pont-
halmazok. 
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Térelemek kölcsönös helyzete, 
távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek kiszámí-
tása. 

Valós problémában a megfelelő 
geometriai fogalom felismerése, al-
kalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. Tá-
volságok és szögek vizsgálata a 
transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. 
Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése művészetek-
ben, játékokban, gyakorlati jelensé-
gekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó téte-
lek és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes vonalai, 
pontjai és körei. Összefüggések 
a háromszög oldalai, oldalai és 
szögei között. 

A derékszögű háromszög olda-
lai, oldalai és szögei közötti ösz-
szefüggések. 

Állítások, tételek jelentésére való 
emlékezés. 

A problémának megfelelő össze-
függések felismerése, alkalmazása. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek 
és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása kü-
lönböző szempontok szerint. 
Szimmetrikus négyszögek tulaj-
donságai. 

Állítások, tételek jelentésére való 
emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és al-
kalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordinátái. 
Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 
a vektor fogalmának fejlődése a 
fizikai vektorfogalomtól a rende-
zett szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   



119 
 

Egyenes egyenlete. Kör egyen-
lete. Két alakzat közös pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes 
szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra összekapcso-
lása. 

 

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 tör-
vényei érvényesülésének felfede-
zése a termelésben, a pénzügyi fo-
lyamatokban, a társadalmi folya-
matokban.  

A szerencsejátékok igazságtalansá-
gának 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 tartomány. 
Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, 
egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, sta-
tisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terü-
let, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos cik-
lus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
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– 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 segítsé-
gével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani  
– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásuk-
ban, 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 konk-
rét 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. 
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakor-
lati alkalmazások. 
– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak le-
gyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatósá-
gáról. 

 

Geometria 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 
kezelésében. 
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldások-
ban. 
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 
ismerete, alkalmazása. 
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás eleme-
inek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és 
egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 
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Valószínűség, statisztika 

– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 
– A valószínűség matematikai fogalma. 
– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 
– Mintavétel és valószínűség. 
– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 
tudják értelmezni, kezelni.  
– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 
lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Összességében 

– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 
önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 
– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 
képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  
– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 
érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 
– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 
elektronikus eszközöket. 
– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 
megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 
– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 
szakkifejezéseket, jelöléseket. 
– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 
becslésére. 
– A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 
készsége. 
– A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a mate-
matika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb ma-
tematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok 
eredményeire. 
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KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY  

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentő-
ségű. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudomá-
nyos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 
magatartása. Cél, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló kör-
nyezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás meghatározóvá vál-
jék a tanulók számára. 

A 9. évfolyamon feldolgozásra kerülő komplex természettudomány tantárgy a természeti fo-
lyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, il-
letve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó 
készségeket, képességeket fejleszti.  

A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési felada-
tok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének be-
mutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, elem-
zése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek 
milyen fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 
figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűj-
tése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, tö-
megmérés). 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 
tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 
szív mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. 
emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 
Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. emberábrá-
zolások), szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, 
kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 
hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 
(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 
Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét prob-
léma kapcsán. 

Matematika: grafikus 
ábrázolás. 

 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, szi-
muláció, makett. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tájékozódás térben és időben 
Órakeret 
8 

Előzetes tudás 
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, sebes-
ség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, év. 

Fejlesztési felada-
tok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  
A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők is-
merete, használatuk begyakorlása. 
Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a föld-
rajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek leol-
vasása. 
A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos jelen-
ség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és bio-
lógiai jelenségek összekapcsolása.  
Rendszerek változásának nyomon követése. 
Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megértése (égtájak, 
égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A 
hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének megha-
tározása. 
Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 
összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás mértékegy-
ségeinek használata, átváltása. 
Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, hasz-
nálata mozgások leírásában.  
Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; 
a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető összefüg-
gései. 
A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsu-
lás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  
 
Lehetőségek a megvalósításra: 
Kémiai reakciók sebességének függése a hőmérséklettől és a katali-
zátoroktól. 
A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemuta-
tása. 
A legegyszerűbb napóra és a déli irány kapcsolata: a Nap napon-
kénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 
A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 
Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás szükségszerű-
sége. 
Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 
épület magasságának megmérése.  
A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és 
mai mérések értelmezése. 
Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 
Tematikus térképek értelmezése. 

Matematika: koordi-
náta-rendszer, geomet-
riai hasonlóság, váltó-
szög, vetület, nézet, 
perspektíva  
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Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom ösz-
szevetése. 
A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 
és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A boly-
gók és a csillagok mozgásának különbsége.  
A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív 
és kvantitatív alkalmazása. 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, temati-
kus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, óra, nap, 
évszak, év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, szögse-
besség, centripetális gyorsulás, reakciósebesség, katalizátor. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 
(Elemek és vegyületek; kristályrácsok, szerves moleku-
lák) 

Órakeret 
10 

Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és 
molekula, szerkezeti képlet. 

Fejlesztési felada-
tok 

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat fenntartó 
és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok felis-
merése. 
Szerkezet és tulajdonság összefüggésének belátása. Szerkezet, arány 
és biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 
fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 
módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati fon-
tosságának megismerése konkrét példákon. 
 
Lehetőségek a megvalósításra: 
A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 
Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és tü-
körszimmetrikus (ember) élőlények. 
A férfi-, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.  
Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység 
jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) 
és az iparban (ötvözetek, beton). 
Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): 
hiánybetegségek, fény, víz stb. 
Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű példá-
kon. 
Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi 
egység (cella).  
Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, 
folyadékkristályos kijelzők. 
A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 
Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, tartósí-
tószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 
A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közleke-
dés, fűtés, vegyipar). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: disszonancia, (a) 
szimmetria, kompozí-
ció.  
 
Matematika: százalék-
számítás, egyenes ará-
nyosság. 
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Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etil-
alkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 
Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban (sző-
lőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 
Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, aminosa-
vak, fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása az élő-
lényekben. Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. Mérgezé-
sek és következményeik. 

Kulcsfogalmak 
Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, 
felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, szénhidro-
gén, karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Halmazok (Gázok, folyadékok, halmazállapot-változá-
sok, az időjárás elemei) 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

Fejlesztési felada-
tok 

Önálló ismeretszerzés a környezet kölcsönhatásairól. 
Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések ér-
telmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 
Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi gaz-
dálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése néhány 
fontos hazai példán.  
A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az érdeklő-
dés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 
napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő víz-
gőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések megfogalma-
zása. Példák a gazdálkodás és a természeti környezet közti össze-
függésekre. A halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek is-
merete. A Celsius-skála alappontjai, az olvadáspont, forráspont fel-
adatmegoldás-szintű ismerete.  
A gáztörvények kvalitatív ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála 
és a Celsius-skála kapcsolatának ismerete. 
  
Lehetőségek a megvalósításra: 
Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 
Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 
A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. 
A gazdálkodás hatása az élővilágra (pl. erdőirtások, bányászat, fo-
lyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, monokultúrák, ke-
mikáliák, biogazdálkodás). 
Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problé-
mái. Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  
Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  
Természetvédelmi értékek. 
Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, trágyá-
zás). 

Történelem: Történeti 
ökológia. Önellátó és 
fogyasztói társadalom. 
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A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladat-
megoldás, Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, 
merülés feltételeinek megállapítása és következtetések. 
Hidraulikus emelő működési elve. 
Pascal-törvény. 
A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét pél-
dák. 
 

Kulcsfogalmak 

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, gáztör-
vény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, hal-
mazállapot, olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, pára-
tartalom, harmat, dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, talaj, 
monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás, 
kölcsönhatás, állapot, változás, egyensúly, stabilitás, folyamat, rend-
szer, környezet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Lendületbe jövünk! 
Órakeret 
4 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

Fejlesztési felada-
tok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az állandó-
ság és a változás oksági összefüggéseinek felismerése. A jelenségek 
közös jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak megszilárdítása (termé-
szettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, rendszer, állapot, vál-
tozás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkalmazása. 
A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a ta-
padási, csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése.  
A lendületmegmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 
 
Lehetőségek a megvalósításra: 
A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: rakétameg-
hajtás. 
A centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi alkalmazá-
sokban.  
A tömegvonzás ismerete, kapcsolata felismerése a bolygók mozgá-
sával. 
A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 
A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

 
 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, súrló-
dási erő, tömegvonzás, súly. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Mechanikai energia 
Órakeret 
4 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 
Fejlesztési felada-
tok 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai 
energiafajták, energiamegmaradás, rendszer). A munka és az energia 
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kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 
megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, 
elemi alkalmazása.  
 
Lehetőségek a megvalósításra: 
A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka össze-
függéseinek alkalmazása. 
Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika első 
főtételének ismerete. 
Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 
Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os 
hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége. 
Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 
Az örökmozgó lehetetlensége. 

 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, válto-
zás, rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 
(Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és ana-
tómiája) 

Órakeret 
6 

Előzetes tudás 
A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás mér-
tékegységei. 

Fejlesztési felada-
tok 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek meg-
értése. Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai alap-
elveinek megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők megismer-
tetése, az egészséges életmódra való törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A mozgás a légzés, a szív és az erek mechanikája Alapvető egész-
ségvédelmi ismeretek. 
  
Lehetőségek a megvalósításra: 
Az emelőelv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok 
példáján. 
A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). 
Az izomműködés lényege. 
A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  
A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 
A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés 
hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 
A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A véde-
kező reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.  
A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszámváltozás terhelés hatá-
sára (kiscsoportos feladat).  
A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 
dohányzás, szmog, tbc). 
A szív fölépítése és működése. A vér és a nyirok, az erek szerepe.  
Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

Magyar nyelv és iroda-
lom; művészetek: az 
emberi test ábrázolá-
sai. 
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A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 
A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és 
megőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, 
infarktus). 

Kulcsfogalmak 
Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, lég-
csere, légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, vérnyo-
más, kockázati tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Atomi aktivitás 
Órakeret 
4 

Előzetes tudás 
Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, nor-
málalak. 

Fejlesztési felada-
tok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának mélyí-
tése. Az állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok mérettar-
tományában bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az energia-
gazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az elektronburok és az atommag szerkezete. Az atomenergia és fel-
használása. 
 
Lehetőségek a megvalósításra: 
Az anyag atomos szerkezetének vizsgálata konkrét jelenségeken 
keresztül. 
Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 
A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, az 
élő szervezetre gyakorolt hatásának megismerése. 
A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 
Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 
lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 
A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Történelem: Hirosima, 
hidegháború. 
 
Osztályfőnöki: fenn-
tarthatóság, atomener-
gia. 

Kulcsfogalmak 
Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, rádió-
aktivitás, atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, napener-
gia, atomerőmű. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Elektromosság, mágnesesség 
Órakeret 
4 

Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

Fejlesztési felada-
tok 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 
kapcsolatrendszere, az információterjedés lehetséges módjainak le-
írása az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb ismere-
tek szerzése a bennünket körülvevő térről. Alapismeretek szerzése az 
elektromágneses hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az elektromosság és a mágnesesség, mint kölcsönhatás megisme-
rése. 
  
Lehetőségek a megvalósításra: 

 
Történelem: felvilágo-
sodás, felfedezések. 
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Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség gyakorlati/termé-
szetbeni megjelenési formáira, alapvető összefüggések felismerése.  
Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök 
összeállítása, mérések végzése. 
Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 
Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív összefüg-
géseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök teljesítmé-
nyének összehasonlítása. 
A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 
Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni 
megjelenése.  
A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  
Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a 
gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: 
mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, Cou-
lomb-törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, váltó-
áram, elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, elekt-
romágneses indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses hul-
lám. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Mi a fény? 
Órakeret 
4 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

Fejlesztési felada-
tok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény 
esetében, a kettősség tudatosítása.  
A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a mindenna-
pokban.  
A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A fény tulajdonságai 
 
Lehetőségek a megvalósításra: 
A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 
szabályainak megállapítása. 
A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizs-
gálata és gyakorlati alkalmazásai. 
A fényelhajlás jelensége. 
A fény elektromágneses hullám mivolta. 
A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 
következményei. 
A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” 
megjelenési formái. 
A látás fizikai és biológiai alapjai: az éleslátás feltételei (pupillaref-
lex, élességállítás), a látáshibák korrigálása 
A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Magyar nyelv és iroda-
lom, művészetek:  
színek és fények a mű-
vészetekben. 
 

Kulcsfogalmak 
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, fényse-
besség. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 
kiválasztás 

Órakeret 
4 

Előzetes tudás 
Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A 
légzés funkciója. 

Fejlesztési felada-
tok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, 
emésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az em-
beri szervezetben. 
Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 
egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az 
élővilágban és az emberi szervezetben. 
Az anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 
  
Lehetőségek a megvalósításra: 
Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, 
élősködők, lebontók, fotoszintetizálók. 
Táplálkozási hálózat. 
Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, 
epe, hasnyál).  
Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 
A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 
Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, mérgezé-
sek. Az alkohol hatása. 
Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. 
A vér szerepe, vérkép.  
A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, átalakítá-
sok).  
Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 
A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányai-
nak megőrzése. 

Osztályfőnöki: Etikett, 
társas viselkedés. 
Egészséges életmód. 
Nemek, testképek. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, vér-
plazma, visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A szervezet egysége – szabályozó folyamatok, ideg-és 
hormonrendszer és a viselkedés 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák csoport-
ban élő állatokra. 

Fejlesztési felada-
tok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 
kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 
tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 
szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez 
való alkalmazkodás megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szervezet belső állandóságát és az önazonosságot fenntartó és az 
azt fenyegető főbb hatások az emberi szervezet szintjén és a társas 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Érzelmek ábrázo-
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kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az em-
beri szervezetben. 
  
Lehetőségek a megvalósításra: 
Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 
Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), a testméretet 
megszabó tényezők. 
Hormonok és érzelmek kapcsolata.  
A reflexek fölépítése (térdreflex). 
Az idegrendszer szabályozó működése egy konkrét példán (pl. a 
testhőmérséklet szabályozása) keresztül. 
Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 
gyógyszerek). 
Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 
Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. Védőoltá-
sok. 
Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 
Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 
A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 
Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  
A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult visel-
kedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, reklámok, 
függőséget okozó hatások.  
Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 
Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 
Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

lása, kifejezése; verbá-
lis és nonverbális kom-
munikáció. Haza- és 
családszeretet, ma-
gány, vallás, lázadás 
stb. egyes irodalmi 
művekben.  
 
Osztályfőnöki: Az 
egyéni és csoportos 
agresszió példái. Cso-
portnormák. társas 
együttélés, devianciák. 
 

Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, reflexív, vegetatív központ,  im-
munitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba szerencse, bevésődés, 
utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, hierarchia, agresszió, segítség-
adás (altruizmus), szabálykövetés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az 
emberi élet szakaszai 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás A férfi- és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

Fejlesztési felada-
tok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A szexuali-
tás genetikai szerepének megismerése.  
A nemi működések megismerése a családtervezés és az egészségmeg-
őrzés szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az 
öröklődés és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai 
háttere emberben. A genetika és a szexualitás egészségügyi vonat-
kozásai. A genetikai információ megváltozásának lehetséges követ-
kezményei. 
  
Lehetőségek a megvalósításra: 
Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő betegsé-
gek).  

Matematika: valószí-
nűség, gyakoriság, el-
oszlási görbe; kombi-
nációk. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom; osztályfőnöki: 
Szexualitás, családi 
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A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában 
(az ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 
A genetikai információ megváltozása: mutációk. 
Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 
Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 
szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 
Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 
A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 
A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  
Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a 
csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.  
Betegségek szűrése, betegjogok. 

élet. Identitás. Örege-
dés és halál, idős gene-
ráció. 

Kulcsfogalmak 
Gén, mutáció, mutagén és rákkeltő hatás, ivarsejt, ivarszerv, petefé-
szek, tüsző(repedés), menstruáció, megtermékenyülés, tüszőhormon, 
sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás, magzat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Honnan hová? 
Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció 
Az ember társas viselkedése 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás 
Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és ag-
resszió. Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, boly-
gómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis. 

Fejlesztési felada-
tok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, összefüggé-
sek észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, megfogal-
mazása. 
Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 
különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani 
és biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai 
jellemzőjének megfogalmazása. 
 
Lehetőségek a megvalósításra: 
A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 
A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, tí-
pusai. 
A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 
Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 
A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések 
oka, következményei. 
Hegységképződés és -pusztulás. 
Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. Az evolúció darwini le-
írása. Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és biológiai, anatómiai 
érvek. 
A szelekció hatása (mesterséges, természetes). Ellenálló kórokozók 
terjedése. 
A biológiai evolúciónak az emberi társadalomra való közvetlen al-
kalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 
Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.) 

Magyar nyelv és iroda-
lom: A haladáseszme 
különböző korokban; 
az ideológiák mint a 
hatalmi rendszer alátá-
masztói. Az önzetlen-
ség emberi példái. A 
tömegek viselkedését 
leíró irodalmi példák. 
 
Történelem: A járvá-
nyok és a háziasítás 
történelemformáló sze-
repe. 
 
Osztályfőnöki: Szoká-
sok, divat. 
A szabálykövetés és 
szabályszegés példái 
az irodalomban és a 
történelemben. 
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Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 
Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  
Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés 
és szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés 
és az eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 
Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, 
közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, önzet-
lenség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az evolúció színpada és szereplői 
Órakeret 
9 

Előzetes tudás 
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-medencé-
ben. 

Fejlesztési felada-
tok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 
elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az érve-
lés, bizonyítás igényének erősítése. 
Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcso-
lása, az ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus 
vizsgálata. 
A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ész szerű és felelős szemlélet 
erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 
élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az alkal-
mazásra való törekvés kialakítása a fenntarthatóság és autonómia érde-
kében a háztartásokban és a kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember szerepé-
nek elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány lehet-
séges megoldási módszer értékelése.  
 
Lehetőségek a megvalósításra: 
Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 
Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  
Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitro-
gén), az anyag és energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis 
(termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek). 
Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 
civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó gaz-
dálkodási formák. 
A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszű-
kítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok be-
hurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a biológiai 
sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. Helyi kör-
nyezeti probléma felismerése, információk gyűjtése. 
A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 
Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazda-
ságtan és kritikája. 

Osztályfőnöki: Termé-
szetvédelem: vadas-
parkok, nemzeti par-
kok. Nemzetközi szer-
ződések. 
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Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 
(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, globalizá-
ció). A Gaia-elmélet lényege. 
Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Projektmunka 
Órakeret 
15 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési felada-
tok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 
fejlesztése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 
megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt eredményei-
nek bemutatásában. 
 
Lehetőségek a megvalósításra 
A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 
választott komplex természettudományos probléma megoldásán. 
Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett 
ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, vizs-
gálatok elemzésére is buzdíthatjuk őket.  
A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: komplexi-
tás, az ok-okozati összefüggések felismerésére való törekvés, a 
problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló színvonala, 
egyedisége.  

Minden tantárgy:   
a projekthez kapcsol-
ható tartalmi elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű meg-
figyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség jelentőségét 
a mérésekben, tud különböző módon ábrázolni és ábrákról leolvasni mé-
rési adatokat. 
Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Érti a 
térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tud tájékozódni 
térképeken.  
Érti a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Kapcsolatot ta-
lál a tömeg és a súly között. Érti az energia, a munka, a hatásfok és a hő 
összefüggését. Ismeri az emberi szervezet működésének mechanikai 
hátterét. 
A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- 
és halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek fi-
zikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, gazdálkodásá-
val. 
A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető arányo-
kat, ismer példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az anyagok 
szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 
Érti az elektromosság és mágnesesség alapjait, az áram mágneses, vala-
mint a mágneses tér változásának elektromos hatását.  
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Érti az emberi szervezetben átáramló anyag és energia szerepét, össze-
függését egészségünkkel, az élőlények egymásra utaltságát. Magyarázza 
a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és vezérlés segítségé-
vel. Érti az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas viselkedésben. 
Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az atomener-
gia felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti hatásai-
val. 
A tanuló tudja értelmezni a tulajdonságok öröklődését családfán.  Átte-
kintése van a genetikai információról, a génműködés szabályozottságá-
ról, egyirányú változásairól (egyedfejlődés) és zavarairól. 
Ismeri a nemek kromoszómális meghatározottságát, a nemi ciklusok és 
a családtervezés hormonális-élettani hátterét. 
Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen termé-
szetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 
Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 
növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépíté-
sét. Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-
átalakító szerepére. 
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IDEGENNYELV 
 
A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  

 

Az idegen nyelvek oktatásának általános célkitűzései: 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szó-
ban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevé-
kenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős te-
vékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően.”  

Az idegen nyelvi kommunikáció feltétele, hogy tanulóink ismerjék a szókincset és a 
funkcionális nyelvtant, a szóbeli interakciók főbb típusait és a nyelvi stílusokat. Fontos a társa-
dalmi hagyományok, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának a 
megismertetése is. Legyenek képesek az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem 
formális keretekben történő elsajátítására is.  

Alapvető célkitűzés a NYEK-es osztályainkban:  

Célunk, hogy a nyelvi előkészítős osztályba járók a 12. évfolyam végén emelt szintű 

érettségi vizsgát vagy középfokú nyelvvizsgát tegyenek az első idegen nyelvből. A második 
idegen nyelvből pedig legalább alapfokú (B1) szintű nyelvtudást érjenek el. 
Feladatunknak tartjuk mindkét idegen nyelvből, hogy a magasabb óraszámot figyelembe véve 
a tanulókat hozzásegítsük a megfelelő kommunikációs szint elsajátításához és megismertessük 
őket a célnyelvi kultúrával is.  

 
Az öt év során hangsúlyt kap az alapkészségek (olvasás utáni értés; hallás utáni értés; nyelv-

helyesség; írás; beszéd) tudatos és célirányos fejlesztése, a „használható nyelvtudás" megszer-
zése.  
A 0. évfolyamon a tanulói felzárkóztatás, a homogén csoportok kialakítása a fő cél. A tanév 
végén a középszintű érettségi vizsga felépítéséhez és feladattípusaihoz szorosan illeszkedő zá-

róvizsgát kell tenni az első idegen nyelvből.  

A 9-10. évfolyamon az óraszám egy részét: 

• országismeretre, ill. a célnyelvi civilizáció tanítására kívánjuk fordítani, 
• a korábbi gyakorlatnak megfelelően folytatnánk az integrált órák megtartását 

(főként magyar, történelem, gazdasági tantárgyakkal),  
• erősítenénk a már bevált módszerek (angol nyelvű filmek és irodalmi művek 

feldolgozása) és a digitális eszközök, módszerek/appok alkalmazását  
• cserekapcsolatot szeretnénk kiépíteni célnyelvi országok diákjaival. 
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A 11-12. évfolyamon a fenti tevékenységek mellett különösen nagy szerepet kap a kész-
ségfejlesztés és a vizsgára való felkészítés. A 11. évfolyam írásbeli és szóbeli kisérettségi vizs-

gával zárul.  

A hagyományos, négy éves képzés 9. évfolyamán a tanulói felzárkóztatása valamint az 
órarendi lehetőségeket figyelembe véve évfolyamonkénti, "sávos" (kezdő/középhaladó/haladó) 
csoportok kialakítása a fő cél.  

A 10-12. évfolyamokon az alapvető célkitűzés, hogy minden tanuló részére legyen egy-
értelmű, hogy tanulmányait legalább középszintű érettségivel fejezze be. 

 
9–10. évfolyam 

Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcs-
kompetencia és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a 
tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is 
szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és 
tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott 
kapcsolódási pontok. Jó, ha a helyi idegen nyelvi tanterv kitér a szakgimnázium képzési irá-
nyának megfelelő kapcsolódási pontokra is. Ebben a képzési szakaszban a Nat fejlesztési terü-
letei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozásával 
valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, 
amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később, a szakmai pályafutás során, az 
eligazodásban és a boldogulásban. 

A Nat alapján a középiskolában biztosítani kell, hogy a tanulók folytathassák általános 
iskolában megkezdett nyelvi tanulmányaikat. Az új iskolába sok helyről érkező tanulók tudása 
azonban minden bizonnyal heterogén. Így – bár a középiskolai kerettanterv az 5–8. osztály ke-
rettantervére épül – szükség van egy nyelvi szintfelmérésen alapuló, szintre hozó szakasz be-
építésére is. 

A szakgimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai hat-
fokú skála harmadik szintjére, azaz a B1 tudásszintre, de minimum az A2/B1 szint határára, 
azaz a B1 mínusz szintre. Ez biztosítja, hogy megfelelő fejlődés valósuljon meg az általános 
iskolai tanulmányok után eltelt két év alatt, ugyanakkor lehetőséget ad a felzárkózásra és a 
nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek 
figyelembe vételére. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden ta-
nuló eljusson a középiskolai tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. Szakközépis-
kolában a tanulóknak egy idegen nyelvet kell tanulniuk, de megfelelő feltételek mellett be lehet 
vezetni a második idegen nyelv oktatását is.1 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 
tartalmak, tárgyak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

                                                 
1 A második idegen nyelv tanítása helyi tantervének kidolgozásához az iskolák felhasználhatják a gimná-

ziumok számára készült második idegen nyelvi kerettantervet.  
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használatára. A szakgimnáziumokban a tanulók idegen nyelven is ismerkednek az intézmény 
profiljának megfelelő szakmai tartalommal. Ennek két alapvető módja lehet: a tanulók a nyelvi 
órákon dolgoznak fel egyszerű szakmai tartalmakat, illetve a szakmai órákon is megjelenhet a 
célnyelv. A nyelvórákon a szakiránynak megfelelő, egyszerű szakmai tartalmak megjelenhet-
nek például a felhasznált szövegekben, a szókincs fejlesztésében és a témakörök feldolgozása 
során, valamint egyes kommunikációs helyzetek is adaptálhatók szakmai szituációkra. Mind a 
nyelvtanár, mind a szakmai tanárok segíthetnek abban, hogy az érdeklődő tanulók megtalálják 
a tanult szakiránnyal kapcsolatos, nyelvi szintjüknek megfelelő tartalmakat, forrásokat. Tuda-
tosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli általános és szaknyelvi jellegű nyelvtanulás lehe-
tőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak fi-
gyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 
szemben, erősek a kortárscsoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativi-
tására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatáro-
zóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a 
nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók 
számára is átlátható értékelés. A választott szakma idegen nyelvi feldolgozása minden nyelvi 
szinten lehetséges. Az új, a szakmában közvetlenül használható nyelvi tartalom is vonzóbbá 
teheti a tanulók számára a nyelvtanulást. 

 

Készségek és fejlesztésük 

Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló ren-
delkezik a bemeneti szinten. 

A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a mi-
nimumstandard leírása.  

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló már megérti az alapszókincset és bizonyos nyelvi for-
dulatokat, 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 megérteni a köznyelvi beszédet a rend-
szeresen előforduló, számára ismerős témákról;  
képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-
galmazott érveit két beszélő esetén; 
képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott 
hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó té-
mákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 



140 
 

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, egyszerű nyelvezetű hangfelvéte-
lek lényegének megértése. 
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 
felismerése. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 
jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk 
keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés; ismétlés, magyarázat kérése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, üze-
netek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 
 
Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kom-
munikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos té-
mákról.  
Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol kiszámít-
ható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 
spontán módon boldogulni; 
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kife-
jezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; 
ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és 
egyre kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 
stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a kom-
munikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 
vagy magyarázatát kérve. 
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepe-
tés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csi-
náljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, vélemény-
csere.  
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 
beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is  
(pl. boltban, postán, bankban).  
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 
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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. 
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 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, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is. 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítá-
sok, interjúk, viták. 

 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más em-
berekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfe-
lelő témakörökben kifejezze magát; 
tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 
képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és 
szükség szerinti módosítására; 
képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő 
pontossággal kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 
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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 elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 
helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 
Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia al-
kalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, ér-
velés, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek be-
mutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 
 
 
Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-
vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 
kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett 
szövegeket; 
Képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

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. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató 
szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyo-
mányos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok 
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hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszö-
vegek. 
 
 
Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, ame-
lyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konk-
rét információkra vonatkoznak. 
Ismerős témákról gondolatait írásban egyszerű kötőszavakkal ösz-
szekapcsolt mondatsorokban fejezi ki. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 
alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni 
ismert, hétköznapi témákról; 
tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, be-
nyomásairól és véleményéről; 
képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 
tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, il-
letve saját ötletről; 
minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 
szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető 
stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, külön-
álló 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, szolgáltatók-
nak, 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-ma-
ilben 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 jelenet, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 
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, diasor). 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; lis-
ták; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; 
SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy inter-
nes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes in-
formációt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egy-
szerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-
zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélé-
sek, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszöve-
gek, rövid jelenetek, paródiák. 
 
 
Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 
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 célnyelvi országokban. 

Etika:  
önismeret, ember az 
időben – gyermekkor, 
ifjúság, felnőttkor öreg-
kor, családi élet. 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat, munkaruházat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. 
fogyatékkal élők). 
Konfliktusok és kezelésük. Munkahelyi konfliktusok. 
Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika:  
társas kapcsolatok, előí-
télet, tolerancia, biza-
lom, együttérzés; fo-
gyatékkal élők, szegé-
nyek és gazdagok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, bevé-
tel, megtakarítás, hitel, 
rezsi, zsebpénz. 
. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház be-
mutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetősé-
gek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környe-
zetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 
Környezetvédelem a képzési iránynak megfelelő szakmákban. 
Időjárás, éghajlat. 
Globális kihívások. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek; hon- és népismeret:  
lakóhely és környék ha-
gyományai, az én fa-
lum, az én városom. 
 
Biológia-egészségtan: 
élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, 
változatos élővilág.  
 
Földrajz: településtípu-
sok; globális problé-
mák, fenntarthatóság, 
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környezettudatosság, 
életminőségek különb-
ségei, pl. az éhezés és a 
szegénység okai; a Föld 
mozgása, az időjárás té-
nyezői, a Föld szép-
sége, egyedisége. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, ta-
gozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 
munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a válasz-
tott szakmában. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  
Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek; társadalmi, állam-
polgári ismeretek: a tu-
dás fogalmának átala-
kulása, a tanulás techni-
kái, élethosszig tartó ta-
nulás. 
 
Informatika:  
digitális tudásbázisok, 
könyvtári információs 
rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák, a szükséges kompeten-
ciák, rutinok, kötelességek, kihívások. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak:  
a tárgyak jellegének 
megfelelően. 

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 a célnyelvi országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Biológia-egészségtan: 
testrészek, egészséges 
életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal 
élők, betegségmegelő-
zés, elsősegély. 
 
Testnevelés és sport:  
a rendszeres testedzés 
hatása a szervezetre. 

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 a célnyelvi országokban. 

Földrajz:  
más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
rövid epikai, lírai, drá-
mai művek olvasása, a 
reklám és a popzene új 
szóbeli költészete. 
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Informatika:  
e-könyvek, médiatuda-
tosság. 
 
Testnevelés és sport: 
táncok, népi játékok, a 
sport és az olimpia tör-
ténete, példaképek sze-
repe, sportágak jellem-
zői. 
 
Ének-zene:  
népzene, klasszikus 
zene, popzene. 
 
Dráma és tánc:  
a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, be-
fogadás, értelmezés, kü-
lönböző kultúrák míto-
szai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művé-
szi alkotások leírása, ér-
telmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerék-
páros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

Földrajz:  
a kulturális élet föld-
rajzi alapjai, nyelvek és 
vallások, egyes megha-
tározó jellegű országok 
turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben és a képzési 
iránynak megfelelő szakmákban. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek; fizika: tudomány-
történeti jelentőségű 
felfedezések, találmá-
nyok. 
 
Informatika: kapcsolat-
tartás számítógépen ke-
resztül, információ ke-
resése, az informatikai 
eszközöket alkalmazó 
média megismerése, az 
elterjedt infokommuni-
kációs eszközök elő-
nyeinek és kockázatai-
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nak megismerése, a ne-
tikett alapjainak megis-
merése,  
élőszóval kísért bemu-
tatók és felhasználható 
eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, bevé-
tel, megtakarítás, hitel, 
rezsi, zsebpénz. 

A szakiránynak megfelelő speciális témakörök.* 
Szakmai terminológia, szakmai ismeretek, alapfogalmak. 
A szakma fejlődésének trendjei. 
Marketing, menedzsment. 
Reklamáció. 
Munkahelyi konfliktusok. 
Stb. 
 

Szakmai tárgyak:  
a tárgyak jellegének 
megfelelően. 

*A szakiránynak megfelelő részletes tematikát az intézmények helyi tanterve tartalmazza.  
 
 

A fejlesztés 
várt eredmé-
nyei a ciklus 
végén 

Önálló nyelvhasználó, küszöbszint (B1 nyelvi szint, de minimum B1 mí-
nusz) 
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a rendszere-
sen előforduló, számára ismerős témákról. 
A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véle-
ményt mond, érzelmeit kifejezi, stílusában alkalmazkodik a kommunikációs 
helyzethez. 
A tanuló képes (begyakorolt szerkezetekkel) érthetően, folyamatoshoz köze-
lítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi pontos-
sággal fejti ki. 
Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 
törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános 
vagy részinformációkat.  
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fo-
galmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 
kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 
 
11–12. évfolyam 
 
Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba – tartalmát és céljait tekintve – min-
den egyéb kulcskompetencia és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A szak-
gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ah-
hoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismerete-
iknek köszönhetően pedig széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. A szak-
gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek 
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eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a Nat-ban meg-
határozott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. 
Emellett a helyi idegen nyelvi tantervnek célszerű kitérnie a szakgimnázium képzési irányá-
nak megfelelő kapcsolódási pontokra. Ennek megvalósítását segíti, ha a nyelvtanárok élő kap-
csolatot alakítanak ki a szakmai tanárokkal. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt 
fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képes-
ségekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik általános és szakmai nyelvtudásuk ön-
álló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész éle-
tükön át. 
Egy idegen nyelvből a szakgimnázium 12. évfolyamának végére az európai hatfokú skála 
(KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre jutnak el a tanulók, de minimum a B1 nyelvi 
szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a 
nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, 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 tan-
tárgyi és szakmai tartalmak célnyelvi feldolgozására. A szakgimnáziumokban tudatosítani 
kell a tanulókban azt, hogy a nyelvismeret segít választott képzési irányuk, szakmájuk jobb 
megismerésében. A nyelvórák, illetve a szakmai tárgyak keretein belül érdemes lehetőséget 
biztosítani arra, hogy a tanulók megtalálják a szakmai érdeklődésüknek megfelelő célnyelvi 
tartalmakat az iskolában és azon túl is. Ezeken az évfolyamokon már összetettebben, maga-
sabb szinten dolgozható fel idegen nyelven a választott képzési irány szakmai tartalma. Ez a 
közvetlenül használható nyelvi tartalom vonzóbbá teheti a nyelvtudás fejlesztését és a nyelv-
tanulás folytatását az iskola befejezése után is. 
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 felkészítés-
nek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a 
nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-oko-
zati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.  
 
Készségek és fejlesztésük 
 
Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik 
a bemeneti szinten. 
A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a minimum-
standard leírása.  
 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban 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, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, képes megérteni egy 
beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit több 
beszélő esetén is, 
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képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorok-
ban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdek-
lődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és 
érthetően beszélnek, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek ál-
talános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák ese-
tén. 
A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 
amennyiben a beszéd világos és kiejtése ismerős. Mindennapi társalgásban a világos beszéd 
követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 
Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek megér-
tése. 
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, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszé-
dek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített tele-
fonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 
 
Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a min-
dennapi élet legtöbb helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tar-
tozó témákról; boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyze-
tekben. 
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 
kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzeté-
ben is önállóan boldogulni, 
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni érdek-
lődési körébe tartozó és általános témákról is, 
ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb kommuniká-
ciós forgatókönyveket, 
stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a kommuni-
kációs helyzethez, 
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben 
és kommunikációs helyzetekben képes kommunikáció kezdemé-
nyezésére, viszonylag zökkenőmentes fenntartására és lezárására 
vizuális és verbális segédanyagok alapján. 
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A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 
aggodalom, öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-
lítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információ-
csere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene, film, köny-
vek).  
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vé-
leménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 
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, félre-
érthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 
megfelelőik semleges stílusban történő használatával. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: társalgások, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasí-
tások, interjúk, viták. 

 
 
Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben 
be tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmá-
nyait, iskoláját stb. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek se-
gítségével az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre, 
tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 
tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség sze-
rinti módosítására, 
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képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni, 
képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott té-
makörökben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilat-
kozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) vizuális és verbá-
lis segédanyagok alapján.  

A fejlesztés tartalma 
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 
összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok li-
neáris összekapcsolásával. 
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogal-
mazása. 
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalma-
zása. 
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 az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segéd-
anyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanya-
gok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az ér-
deklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondo-
latait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stra-
tégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelenté-
sét a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, ér-
deklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket, 
képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni,  
követi az írott véleményt, érvelést, képes ezekből a lényeges rész-
információkat kiszűrni, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 
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A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott szö-
vegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 
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, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: 
utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, me-
netrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, új-
ságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szö-
vegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 
Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 
fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyo-
másairól és véleményéről. 
Írásbeli interakciót kezdeményez, fenntart és befejez. 
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 kö-
vetésével. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket fo-
galmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról, 
írásban be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről, valamint véleményét alá tudja 
támasztani, 
képes hatékony írásbeli interakciót folytatni, 
tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez 
tartozó szövegből, illetve saját ötleteiről, 
képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket lét-
rehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkal-
mazásával; 
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jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő fel-
adatainak megoldásában és az értékelésükre használt kritériumok 
alkalmazásában. 

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 kap-
csolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-
nak). 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 
való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 
és helyesírási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jele-
net, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és megtöltésük aktuális tartalmakkal. 
Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; lis-
ták; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; 
SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy inter-
nes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes infor-
mációt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű 
cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, 
megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, me-
sék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 
rapek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 
Ajánlott témakörök  
A 9–12. évfolyamokra az egységes témakörlista a 9–10. évfolyam végén található. 
 
A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó, középszint (B2 nyelvi szint, de minimum B1 
plusz nyelvi szint). 
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A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 
szövegek fõ gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő 
szakmai beszélgetéseket is.  
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és re-
giszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerke-
zetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, ért-
hető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinfor-
mációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-
csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szö-
vegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 
megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követel-
ményeinek. 
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MÁSODIK IDEGEN NYELV  
  

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből 
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás módsze-
reiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre érdemes 
építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv elsajátításának 
folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is jelenthet az első 
idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy használható nyelvtudást 
szerezzenek.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben tá-
masztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gya-
korlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referen-
ciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott téma-
körök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatá-
rozott nyelvi szintek a következők:  

  

 4. évfolyam 
minimumszint 

8. évfolyam 
minimumszint 

12. évfolyam, 
minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 
nyelv 

– – A2 

  
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva ha-
tározza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon 
kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.  
  

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 
nyelv 

KER-szint-
ben nem meg-

adható 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második ide-
gen nyelv 

- - - A1 A2 

  
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák ál-

talános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az aján-
lott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény helyi 
tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést tar-
talmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az is 
fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat 
is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni, 
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.  
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A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és 
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz 
végére előírt KER-szinthez.  

9–10. évfolyam  

  
 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, 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 jelentésé-
nek kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó informá-
ciók, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, test-
beszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és 
animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, vic-
cek.  

  
  

Fejlesztési egység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 
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.  
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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 telefonbeszél-
getések lebonyolítása.  
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 
figyelemfelhívás.  
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalma-
zása; szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.  
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.  
Egyszerű jelenetek közös előadása.  
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.  
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 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 ta-
nulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, moti-
váció.  

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.  
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 
projektek csoportos bemutatása.  
 

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése   

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 
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 egy-
szerű 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 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, tény-
közlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.  

  
  

A fejlesztés tartalma  
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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.  
  
  

Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra  
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 idő-
ben: gyermekkor, ifjúság, fel-
nőttkor, öregkor, családi élet.  

Ember és társadalom   
Emberek külső és belső jellemzése.  
Baráti kör.  
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  
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, 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 lehető-
ségek.  
Növények és állatok a környezetünkben.  
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Technika, életvitel és gyakor-
lat: fenntarthatóság, környezet-
tudatosság otthon és a lakókör-
nyezetben, víz és energia- ta-
karékosság, újrahasznosítás.  
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Időjárás, éghajlat.  Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek; hon- és 
népismeret: lakóhely és kör-
nyék hagyományai, az én fa-
lum, az én városom.  
  
Biológia-egészségtan: élőhely, 
életközösség, védett természeti 
érték, változatos élővilág, az 
időjárás tényezői.  
  
Földrajz: településtípusok.  

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 ál-
lampolgári ismeretek: a tudás 
fogalmának átalakulása, a ta-
nulás technikái, élethosszig 
tartó tanulás.  
  
Informatika: digitális tudásbá-
zisok, könyvtári információs 
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 munka.  

Életmód  
Napirend, időbeosztás.  
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).  
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, bal-
esetek megelőzése, egészséges 
ételek.  
  
Biológia-egészségtan: testré-
szek, egészséges életmód, a be-
tegségek ismérvei, fogyatékkal 
élők, betegségmegelőzés, első-
segély.  
  
Testnevelés és sport: a rend-
szeres testedzés hatása a szer-
vezetre, relaxáció.  

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: rö-
vid epikai, lírai, drámai művek 
olvasása, a reklám és a pop-
zene új szóbeli költészete.  
  
Informatika: e-könyvek, mé-
diatudatosság.  
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Testnevelés és sport: táncok, 
népi játékok, példaképek sze-
repe, sportágak jellemzői.  
  
Ének-zene: népzene, klasszikus 
zene, pop- zene.  
  
Dráma és tánc: a szituáció 
alapelemei, beszédre késztetés, 
befogadás, értelmezés, külön-
böző kultúrák mítoszai, mon-
dái.  
  
Vizuális kultúra: művészi alko-
tások leírása, értelmezése.  

Utazás, turizmus  
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a ke-
rékpáros közlekedés.  
Nyaralás itthon, illetve külföldön.  
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszerve-
zése.  
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.  
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt 
lakás vagy ház, lakáscsere stb.).   
Turisztikai célpontok.  

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 munká-
ban.  
  

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek; fizika: 
tudománytörténeti jelentőségű 
felfedezések, találmányok.  
  
Informatika: számítógépen ke-
resztül való kapcsolattartás, in-
formáció keresése, az informa-
tikai eszközöket alkalmazó 
média megismerése, az elter-
jedt infokommunikációs eszkö-
zök előnyeinek és kockázatai-
nak megismerése, a netikett 
alapjainak megismerése, élő-
szóval kísért bemutatók és fel-
használható eszközeik.  

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, tudatos 
vásárlás, pénzügyi ismeretek.  
 Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: a jöve-
delem szerepe a családban, ki-
adás, bevétel, megtakarítás, hi-
tel rezsi, zsebpénz.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 
A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  
9–10. évfolyam 
Magyar nyelv  
 
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 korlátai-
nak megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális 
kommunikáció. 
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkal-
mazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hét-
köznapi kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban. 
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-
val. 
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, 
csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 
A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 
nyelvi és képi kifejezési formái. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: média-
műfajok és jellemzőik; 
médiatudatosság. a mé-
dia társadalmi hatása. 
 
Dráma és tánc: beszéd-
helyzetek, dramatikus 
játékok. 
 
Vizuális kultúra:  
A vizuális kommuniká-
ció különböző formái; 
megkülönböztetés, ér-
telmezés. 
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Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  
Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

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 
20 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 el-
sődleges 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. 

Idegen nyelvek:  
a tanult idegen nyelv 
hangtana, alaktani szer-
kezete, szóalkotási 
módjai, mondatszerke-
zete. 
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A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 
hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, mondat-
szerkezetével. 
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi 
szintű 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 

Szövegértés, szövegalkotás 
Órakeret 
13 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olva-
sási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú 
szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. 
A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A 
szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakí-
tása. 
A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 
A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 
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 ol-
vasási 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. 
 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
különböző típusú forrá-
sok feldolgozása; esz-
széírás.  
 
Valamennyi tantárgy: 
vázlatírás, jegyzetelés. 
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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 bizto-
sító jegyzetelés) és az információk 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). 

 
Informatika: informá-
ciókezelés, forrásfel-
használás, hivatkozás, 
szöveges adatbázis, az 
internethasználat jogi, 
etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 
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 funkci-
ója. 
Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének tanulmányo-
zására. 
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdon-
nevek 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. 

Minden tantárgy: he-
lyesírás. 
 
Informatika: helyes-
írás-ellenőrző progra-
mok ismerete, haszná-
lata. 
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Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funk-
ciója. 
A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelme-
zése. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 
 
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 tu-
dás 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 egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 
A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfi-
gyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szöveg-
típusokon.  
A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti érte-
lemhálózat felismertetése.  
A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 
gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalma-
zásával. 

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.  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
a forrásszövegek típu-
sai. 
 
Idegen nyelvek:  
az idegen nyelvi szö-
veg/ek kultúrafüggő 
felépítése. 
 
Biológia-egészségtan; 
Fizika; Kémia; Föld-
rajz:  
a természettudományos 
ismeretterjesztő, illetve 
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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 le-
vonása. 
Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.  
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 
stratégiák. 

szakszövegek témahá-
lózata, szókincse, fel-
építése. 

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 hi-
vatalos, 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 be-
szélő, 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, stílus-
árnyalat és stíluseszköz használata. 
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesz-
tése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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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, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
különböző forrásszö-
vegek stílusjellemzői. 
 
Idegen nyelvek: be-
szélt nyelvi stílusre-
giszterek. 
 
Biológia-egészségtan; 
Fizika; Kémia; Föld-
rajz:  
metaforák a természet-
tudományos szövegek-
ben. 
 
Dráma és tánc: dráma-
játék; társalgási stílus-
árnyalatok megjelení-
tése. 
 
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, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői 
kép, allegória, szimbólum).  
Alakzat (ellipszis, hasonlat, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, 
oximoron).  
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 
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Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 
etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szó-
alkotás, poétizáció. 

 
 
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 egység 
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, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek; Etika; Filo-
zófia:  
kifejezések köznyelvi 
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. 
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Irodalom 
 
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 tí-
pusai.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 
gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák megis-
merése 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, a zsidó, a 
zsidó–keresztény és a mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Mitológiai történetek és hősök 
különféle feldolgozásokban; tör-
ténettípusok. 
Homérosz: Iliász, Odüsszeia 
(részletek). 
Egy szemelvény a görög lírából 
(pl. Anakreón, Szapphó, 
Alkaiosz, Szimónidész) és  
 prózaepikából (Aiszóposz fabu-
láiból). 
A szerzőkhöz, illetve hősökhöz 
kapcsolódó toposzok. 
Irodalmi alapformák, történetek 
és motívumok hatása, tovább-
élése többféle értelmezésben az 
európai és a magyar irodalom-
ban, képzőművészetben, filmen. 

A tanuló  
felismer és azonosít alapvető em-
beri magatartásformákat mitoló-
giai történetekben és eposzok-
ban; 
megismer irodalmi alapformákat, 
műfajokat és motívumokat;  
elemzi a történetmesélés formáit, 
az elbeszélői nézőpontokat és a 
narratív struktúra szerepét; 
felismeri a görög kultúra máig 
tartó hatását: pl. archetipikus 
helyzetek, mitológiai és irodalmi 
adaptációk, intertextualitás; mai 
magyar szókincs. 

Vizuális kultúra:  
az antik-görög művé-
szet néhány alkotása; il-
lusztrációk és irodalmi 
művek párhuzamai, ké-
sőbbi korok témafeldol-
gozásai. 
 
Földrajz:  
topológiai tájékozódás. 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
az antik világ nagy szó-
nokai, történetírói. 
 
Matematika; fizika: tu-
dománytörténet; az an-
tik világ tudományossá-
gának öröksége. 
 
Filozófia:  
antik filozófusok, filo-
zófiai irányzatok.  
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konven-
ciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epigramma, 
himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

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

Előzetes tudás 
Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet, 
konfliktus. 

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 Oi-
dipusz király részlete). 
Az antik dráma hatása a dráma-
történetre.  

A tanuló 
képes dialogikus mű olvasására, 
befogadására, értelmezésére, egy 
drámarészlet előadására;   
felismer különféle magatartásfor-
mákat, konfliktusokat, értékeket 
és hibákat (harmónia, mértéktar-
tás, hübrisz); ezek elemzésével, 
értékelésével fejlődik erkölcsi ér-
zéke; 
pontosítja a katarzis fogalmát; 
felismeri, hogy a befogadóra tett 
hatások változatosak; 
képes a műről szóló vélemények 
kritikus befogadására.  

Vizuális kultúra; Törté-
nelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek:  
görög és római színház-
építészet.  
 
Földrajz:  
egy-két fennmaradt an-
tik színház topológiája. 
 
Etika; filozófia: Arisz-
totelész Poétikájának 
néhány alapvetése. 
 
Dráma és tánc: színház-
művészet, színháztörté-
net. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialó-
gus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katar-
zis.   

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – antik római irodalom 
Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 
Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, időmér-
tékes verselés. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, 
azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 
Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. Ha-
tásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy ha-
gyományaival, 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 magatar-
tásformákat a művek, illetve a 
szerzők portréi alapján; vélemé-
nyezi a horatiusi életelvek érvé-
nyességét;  
megismer irodalmi műfajokat, 
versformákat; 
értelmezi a görög és római kul-
túra viszonyát; 
felismeri a római kultúra máig 
tartó hatását (mitológiai és iro-
dalmi adaptációk, intertextuali-
tás; Catullus / Horatius noster; 
latinizmusok a mai magyar szó-
kincsben). 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek; Földrajz:  
az antik római kultúra 
topológiája. 
 
Vizuális kultúra: kora-
beli művek és későbbi 
feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 
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, befo-
gadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények az Ószövetségből 
(a héber Bibliából) 
(pl. Teremtéstörténet, Káin és 
Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 
József története, Mózes és a tíz-
parancsolat, próféták, Jónás tör-
ténete, zsoltárok). 
 

A tanuló 
megismer/felismer bibliai élet-
helyzeteket, magatartásformákat, 
témákat, motívumokat; 
tudja néhány közkeletű bibliai 
szólás, állandósult kifejezés ere-
detét és jelentését; 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a Biblia hatása más mű-
vészeti ágakra; külön-
böző korok bibliai téma-
feldolgozásai, különféle 
művészeti ágak példái-
val. 
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Szemelvények az Újszövetségből 
(pl. Máté evangéliuma; példabe-
szédek, pl. A tékozló fiú, Az ir-
galmas szamaritánus; a passió, 
Pál apostol „szeretethimnusza”; 
az Apokalipszis egy részlete). 
 
A bibliai hagyomány továbbélése 
az európai és a magyar szóbeli és 
írásos kultúrában (pl. szókincs-
ben, szólásokban, témákban, mo-
tívumokban). 

ismeri a Bibliához kapcsolódó 
ünnepek, hagyományok (kará-
csony, húsvét, pünkösd, vízke-
reszt stb.) eredetét, tartalmát; 
tudatosítja a bibliai motívumok, 
témák, műfajok továbbélését a 
kultúrában;  
ismeri a Biblia máig tartó hatását 
az európai irodalomra és művé-
szetre (zene, képzőművészet, 
film; dramatikus hagyomány; pa-
rafrázisok, adaptációk többféle 
művészeti ágból).  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 
zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 
(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 hagyományai-
val, kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problé-
máinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak koordinátái) megérte-
tése, érzékenyítés a középkori irodalom sajátosságaira, műfajok, világ-
kép, értékrend, néhány alkotás befogadásának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a 4-14. századi 
európai irodalomból, példák, jel-
lemző rövid részletek a különféle 
irodalomtípusokra,  
pl. himnuszköltészet,  
vallomás, legendák; hősi ének,  
trubadúr- és lovagi költészet, vá-
gánsdalok.  
 
Dante: Isteni színjáték (részlet/ek 
a Pokolból). 
Villon művei (pl. egy-két részlet 
a Nagy testamentumból, 15. szá-
zad). 

A tanuló 
megérti a történelmi és művelő-
déstörténeti korszakolás problé-
máit (ókor, középkor, reneszánsz 
fogalmak koordinátái); 
megismerkedik a középkori iro-
dalom jellegével az ókeresztény 
és középkori szakaszban; a vallá-
sos és világi irodalom együttha-
tásával; 
felismeri az antikvitás hatását a 
középkorra (pl. Vergilius-Dante);  
néhány szemelvény alapján érté-
keli Dante és Villon életművének 
jelentőségét. 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a középkori építészet, 
képzőművészet, zene 
néhány alkotása.  
 
Informatika, könyvtár: 
tájékozódás a Villon-
fordításokról. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költé-
szet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, balla-
daforma, refrén. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. században 
(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 maga-
tartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejlesztése. 
Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak tudato-
sítása. 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 no-
vella).  

A tanuló 
tudatosítja a legfontosabb rene-
szánsz eszményeket, értékeket, 
tárgyakat, témákat;   
Petrarca és Boccaccio néhány 
műve alapján megismerkedik a 
kor lehetséges/sajátos alkotói 
magatartásaival (kettősségek: tu-
dós humanizmus és személyes 
élményanyag, illetve a szórakoz-
tatás szándéka);  
pontosítja ismereteit műelemzés 
alapján a novella műfajáról; fel-
ismeri a szonettformát. 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a reneszánsz építészet, 
képzőművészet, zene 
néhány alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel 
Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, vá-
ratlan helyzetek kezelése. 
A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 
Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel tör-
ténő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak 
vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Néhány sajátos színjátéktípus a 
10–16. században (a középkor és 
reneszánsz vallásos és világi elő-
adási formái). Rögtönzés cselek-
ményváz alapján. 

A tanuló 
részt vesz a témakörhöz kapcso-
lódó drámajáték előkészítésében 
és előadásában;  
képes rögtönzésre (cselekmény-
váz és adott állandó típusok alap-
ján);  
megismer néhányat az európai 
színjátszás máig élő hagyomá-
nyaiból;  
felismeri az előadásmódok és 
színpadformák sokféleségét a kö-
zépkori játéktípusokban. 

Dráma és tánc:  
dráma és színháztörté-
net, játéktípusok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, 
állandó típusok, színpadformák. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Középkori nyelvemlékek 
Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 
Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, le-
genda, himnusz.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 
Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek 
megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség szere-
pének, a nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. Művelődéstörté-
neti 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 (köte-
lező művek: Halotti beszéd, Óma-
gyar Mária-siralom); 
megismeri a középkori írásbeliség 
sajátosságait;   
tudatosítja a nyelvemlékek szere-
pét, jelentőségét és továbbélésüket 
későbbi korokban (pl. „Halotti be-
széd”-ek). 

Történelem és állam-
polgári ismeretek:  
a könyvnyomtatás tör-
ténetéről; könyvtártör-
ténet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 
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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 módokat 
felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehetőségei. 
A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 
változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Janus Pannonius lírája, jellemző 
témái (pl. öntudat, békevágy, be-
tegség).  
Epigrammák és elégiák (pl. Egy 
dunántúli mandulafáról, Búcsú 
Váradtól, Saját lelkéhez). 

A tanuló  
megismeri egy humanista alkotó 
portréját, költői és emberi sze-
repvállalását; személyes élmény-
anyagának költészetformáló sze-
repét;  
tudatosítja, értékeli az életmű né-
hány fontos témáját, a lírai alany 
magatartását (pl. költői öntudat, 
művészi becsvágy, búcsúzás, be-
tegség, katonáskodás, test és lé-
lek);  
megismeri néhány fogalom vál-
tozó jelentését (pl. elégia, epig-
ramma);  
elemzési minimuma: Pannónia 
dicsérete és Janus Pannonius 
még egy műve. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
a 15. század kulturális 
élete Magyarországon. 
 
Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a reneszánsz kultúra 
Magyarországon. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, iró-
nia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Balassi Bálint portréja 
Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, motí-
vum. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek felisme-
rése. A szövegvers és dallamra írott énekvers megkülönböztetésének 
kérdései. Életformák találkozásai, értelmezései: végvári élet, költő lét. 
Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 
énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció, tematika, dallamvers, 
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szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetítése. Szö-
vegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos for-
mák 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, ér-
tékrend). 
Legalább további két mű értel-
mezése (szerelmi tematika, pl. 
Júlia-vers / Célia-vers; istenes te-
matika, zsoltárparafrázis vagy 
könyörgésvers, pl. Adj már csen-
dességet). 
Megformáltság, szerkezet (pl. 
aranymetszés, hárompillérű kom-
pozíció). 

A tanuló  
megismeri az alkotó költői port-
réját és magatartását (az életmű 
3-4 darabja nyomán); 
tudatosítja az életmű megközelí-
tési problémáit (kötetkompozí-
ció; kéziratos énekeskönyv; kü-
lönféle felfogások: kompozíció, 
tematika); 
megkülönbözteti a dallamvers és 
szövegvers fogalmát; 
tud ritmizálni ütemhangsúlyos 
formákat, felismeri a Balassi-
strófát;  
elemzési minimuma: Egy kato-
naének és még egy-két mű.  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
a 16. század kulturális 
élete Magyarországon. 
 
Vizuális kultúra:  
a reneszánsz kultúra 
Magyarországon; az 
aranymetszés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, rímel-
helyezkedés, Balassi-strófa.   

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 
(16-17. század) 

Órakeret 
3 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 to-
vábbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirány-
zat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz és a ba-
rokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítására, 
megnevezésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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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 fogalomhasználati prob-
lémákat (művelődéstörténeti kor-
szak, korstílus, stílusirányzat); 
tisztában van irányzatok egymás 
mellett élésével; 
meg tudja különböztetni a rene-
szánsz, barokk, klasszicizmus 
alapvető formai és stílusjegyeit, 
ismeri ezek esztétikai hátterét;  
 műismereti minimuma: Cervan-
tes: Don Quijote (részlet). 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
az irányzatokhoz kap-
csolódó, jellemző alko-
tások formajegyei (min-
den művészeti ágból).  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

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

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája.  
A szeretetteljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének 
módjai. 
A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.  
A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése (Shakespe-
are-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és dráma jel-
lemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, a dráma 
létformájának, a dramaturgiai jellemzőknek a megértetése drámajáték-
kal. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének megbeszé-
lése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, művészetének 
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 Rómeó és Júlia vagy 
más, választott mű).  

A tanuló 
ismer néhány Shakespeare-témát, 
szállóigét; 
képes egy mű részletes elemzése 
kapcsán a hősök jellemzésére, 
magatartásuk, konfliktusaik érté-
kelésére; 
megérti a befogadói elvárások 
(korabeli közönség) és a drama-
turgia összefüggését; 

Vizuális kultúra; Ének-
zene; Mozgóképkultúra 
és médiaismeret: illuszt-
rációk, zenei és filmes 
feldolgozások Shakes-
peare-művekből. 
 
Dráma és tánc: színház-
történet, színházművé-
szet, színpadi hatás. 
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részt vesz egy jelenet kidolgozá-
sában és előadásában;  
felismeri a dráma másik létfor-
máját (aktuális színházi előadá-
sok, rendezői értelmezések hatá-
sával); értékeli az újrafordítások, 
filmes feldolgozások szerepét;   
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvéte-
lét); 
műismereti minimuma: egy 
Shakespeare-dráma elemző fel-
dolgozása és memoriter: egy mo-
nológ/részlete; 
alkalmassá válik az adott műről 
szóló vélemények kritikus befo-
gadására; egy szóbeli érettségi 
témakör anyagának összeállítá-
sára és az abban megjelölt fel-
adat kifejtésére.   

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 
(17. század) 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 
Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 
Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. 
Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 
szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének fel-
ismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és változatainak 
megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. Műelemző képesség 
fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök jellemzése, magatartá-
suk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, illetve színházi előadás 
élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A klasszicizmus elvárásai. Tra-
gédia és komédia. 

A tanuló 
felismeri a klasszicista normatív 
esztétika sajátosságait (műfaji hi-
erarchia, szabályok); a korabeli 

Dráma és tánc: színház-
történet, a színpadi kí-
sérő zene, a koreográfia. 
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A francia színház a 17. század-
ban (színház, előadás és drama-
turgia összekapcsolódása). 
Molière: Tartuffe (vagy más 
műve). A komikum megjelenési 
formái. 

elvárások és a dramaturgia össze-
függését;  
megérti a komikum műfajfor-
máló minőségét és változatait 
(helyzet- és jellemkomikum); 
képes egy mű részletes elemzése 
kapcsán a hősök jellemzésére, 
magatartásuk, konfliktusaik érté-
kelésére; 
részt vesz egy jelenet kidolgozá-
sában és előadásában;  
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvéte-
lét);   
műismereti minimuma: egy 
Molière-mű elemző feldolgozása 
és memoriter: egy részlet; 
alkalmassá válik az adott műről 
szóló vélemények kritikus befo-
gadására; egy szóbeli érettségi 
témakör anyagának összeállítá-
sára és az abban megjelölt fel-
adat kifejtésére.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mérték-
tartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bi-
zalmas, rezonőr. 

 
 
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 megol-
dások összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben és más 
művészeti ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 
bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének támoga-
tása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Magyar barokk irodalom.  A tanuló  Vizuális kultúra; 

Ének-zene:  
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Szemelvény: Pázmány Péter ér-
tekező prózájából (hitvita, prédi-
káció). 
 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszede-
lem (részletek); a barokk eposz 
(szerkezet; koncepció; emberesz-
mény/a főhős mint Krisztus kato-
nája; értékrend). 

felismeri a barokk formajegyeit az 
irodalmi művekben és más művé-
szeti ágakban is, összhangban az 
irodalommal;  
megismeri világkép és műfajok, 
poétikai / retorikai megoldások 
összefüggését;   
tisztában van az eposzi kellékek 
hagyományozódásával, az antik és 
barokk eposzok különbségével 
(koncepció, szerkezet, értékrend, 
embereszmény); 
 műismereti minimuma: Zrínyi 
Miklós: Szigeti veszedelem (rész-
lete). 

a barokk formajegyei a 
festészetben, építészet-
ben, a zenében.  
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári isme-
retek:  
Schulhof Izsák beszá-
molója Buda visszaví-
vásáról (Budai kró-
nika). 
 

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, élethelyzeteknek 
elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai 
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 megvi-
lágítása. 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 alkotá-
saiból.  

A tanuló  
megkülönbözteti az eszmetörté-
neti korszak, filozófiai irányzat 
és stílusirányzat kategóriáit;  
megismeri a bölcseleti háttér és a 
stílusirányzat, műfaj, tematika 
néhány összefüggését, az egyes 
irányzatok jellemző tendenciáit, 
irodalmi műfajait, máig ható kér-
désfeltevéseit az európai irodal-
makból vett egyes szemelvények 
alapján;  

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
klasszicizmus, rokokó 
más művészeti ágakban; 
megzenésített irodalmi 
művek (pl. Goethe, 
Schiller alkotásai). 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek; Filozófia; Etika:  
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A választott szerzőkhöz, művek-
hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

választható beszámolót készíthet 
olvasmányélménye vagy látott 
színházi élménye alapján (pl. De-
foe, Jane Austen, Schiller mű-
vei);  
műismereti minimuma: Swift, 
Voltaire, Goethe egy-egy művé-
nek/ műve részletének ismerete. 

a felvilágosodás korá-
nak bölcselete; érteke-
zések a kor szerzőitől. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fik-
ció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énre-
gény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem).   

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 
Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 
jellemzője. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése ál-
tal 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 törekvések 
megbecsülése. 
A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések 
gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás 
időszakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; 
a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 
Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismer-
tetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A 18. század irodalma a felvilá-
gosodás előtt  
(a kuruc költészethez kapcsolódó 
irodalmi formák; Mikes Kele-
men: Törökországi levelek rész-
lete). 
 
A felvilágosodás korának iro-
dalma.  
Művelődési programok. Besse-
nyei György értekező prózai mű-
vének részlete (pl. Magyarság). 

A tanuló 
ismeri a magyar nyelv ügyében 
született legfontosabb programok, 
értekezések gondolatait; Kazinczy 
tevékenységét; a magyar felvilágo-
sodás időszakának, irodalmi életé-
nek néhány sajátosságát;  
tudatosítja a nyelvújítási mozgalom 
jelentőségét;  
tisztában van Csokonai és Berzse-
nyi életművének jellegével, az al-
kotók helyével, szerepével a ma-
gyar irodalom történetében; felis-
mer jellemző stílusirányzatokat, 

Vizuális kultúra; 
ének-zene: stílus-
irányzatok egymás-
mellettisége a 18. szá-
zadban.  
 
Földrajz:  
a témakörhöz, az al-
kotókhoz kapcsolódó 
topológia.   
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Alkotói csoportok, irodalmi köz-
pontok, sajátos életutak (pl. Ba-
tsányi 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) ér-
telmezése. 
Csokonai és Berzsenyi hatása, 
továbbélése a későbbi magyar 
költészetben.  

műfajokat, verstípusokat és vers-
formákat;  
műismereti minimuma: Mikes Ke-
lemen: Törökországi levelek (rész-
let), Kazinczy Ferenc egy epigram-
mája; Bessenyei György egy érte-
kező prózai részlete; Csokonai Vi-
téz Mihály: A Reményhez; A tiha-
nyi Ekhóhoz és egy mű; Berzsenyi 
Dániel: A közelítő tél, A magya-
rokhoz I. és egy mű;  
Csokonai és Berzsenyi kapcsán al-
kalmassá válik legalább három-
négy alkotásuk és a műveikről 
szóló vélemények, elemzések értel-
mezésére; egy-egy szóbeli témakör 
kifejtésére; memoriterek tolmácso-
lására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szi-
multán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszeg-
zés, időszembesítő verstípus.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első fe-
lében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 
12 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 viszo-
nyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és 
erkölcsi törekvések értékelése. 
A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kri-
tikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a sti-
láris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. In-
formációgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képességek: 
házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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A romantika irodalmának jellem-
zői (esztétikai elvek, művészi 
szabadság, stílus- és formaje-
gyek; 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, hivatalnokok) 
megjelenése a romantikával egy-
idejű, realista szemléletű művek-
ben. 
 
Művek, szemelvények az an-
gol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalomból, 
pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 
Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, 
Puskin vagy mások alkotásaiból; 
illetve Balzac, Stendhal, Gogol 
műveiből. 
A választott szerzőkhöz, művek-
hez kacsolódó fogalmi ismeretek.  

A tanuló  
felismeri az életművek egymás-
mellettiségét az 1830-as években 
(klasszika, romantika, realizmus 
tendenciái, l. Goethe/Hugo/Sten-
dhal, Balzac) és a romantika kor-
stílus-jellegét, jelentőségét; a ro-
mantika és a kritikus, realista 
szemlélet együtthatását;   
megismeri az irodalmi liberaliz-
mus szerepét és hatását az esztéti-
kára (új műfaji változatok; stiláris 
és hangnemi összetettség, irónia 
és groteszk);   
műismerete: Shelley, Keats, Poe, 
V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, 
Puskin, illetve Balzac, Stendhal, 
Gogol egy-egy művének/műve 
részletének ismerete; 
képes egy választott/kijelölt epi-
kai alkotás (házi olvasmány) 
elemző bemutatására a közös ér-
telmezés után;  
beszámolót/könyvajánlót készít-
het egyéni olvasmányélménye 
alapján a korszak műveiből;  
alkalmassá válik a korszakról, a 
szerzőkről, művekről szóló véle-
mények kritikus befogadására, 
egy lehetséges szóbeli tétel kifej-
tésére. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek; Vizuális kultúra; 
Ének-zene:  
a romantika művészete.  
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
a romantika, romanti-
kus mai médiaértelme-
zése.  

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 „nemzeti 
dráma” mint közös ismeret.  
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 
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Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (proble-
matika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). Érvelő 
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 össze-
omlása; a címszereplő megítélé-
sének változatai; 
felépítés, szerkezeti megoldások 
(az V. felvonás szerepe).   

A tanuló 
ismeri a magyar színház történeté-
nek néhány sajátosságát (az ál-
landó magyar színház hiányát, tö-
rekvéseket a létrehozására);   
képes elemezni nemzeti tragédiánk 
sajátosságait (problematika, drámai 
szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, 
megoldás); 
megismer néhány álláspontot a 
műértelmezéshez;  
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvételét), 
és közös elemzéssel értékelik az 
adott interpretációt;  
műismereti minimuma: a tragédia 
(házi olvasmány) elemző feldolgo-
zása és memoriter: részlet(ek) a 
műből; 
alkalmassá válik a mű értelmezése-
inek kritikus befogadására; egy 
szóbeli érettségi témakör anyagá-
nak összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Ének-zene: 
operafeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drá-
mai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Köl-
csey 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 íté-
letalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti 
sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti roman-
tika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének 
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felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értel-
mezésének elősegítése, jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativi-
tás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Magyar irodalmi élet a 19. szá-
zad első felében; orgánumok, fo-
lyóiratok, alkotói csoportok. A 
reformkori nemzeti romantika. 
A népiesség programjai. 
  
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 
közéleti szerep, egyéni és közös-
ségi sors. Hymnus és még egy lí-
rai alkotása (pl. Elfojtódás; 
Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; 
Zrínyi második éneke). 
Értekező prózája (pl. Nemzeti 
hagyományok, vagy a Parainesis 
részlete, esetleg mindkettő). 
 
Vörösmarty Mihály portréja. Ro-
mantikus világlátás, tematika és 
képalkotás lírában és drámában a 
Szózat; Előszó és még egy-két lí-
rai alkotás (pl. Késő vágy; Gon-
dolatok a könyvtárban; Az embe-
rek, A vén cigány) alapján, il-
letve a Csongor és Tünde értel-
mezésével (pl. alapkérdések, ér-
tékszerkezet, motívumok, műfaji 
sajátosságok: mesejáték, drámai 
költemény).  

A tanuló 
ismeri a magyar irodalom néhány 
sajátosságát a 19. század első felé-
ben;  
felismeri a reformkor-nemzeti ro-
mantika-népiesség fogalmak tar-
talmát, szerepét és jelentőségét; 
tisztában van Kölcsey és Vörös-
marty életművének jellegével, az 
alkotók helyével, szerepével a ma-
gyar irodalom történetében;  
műismereti minimuma: Kölcsey: 
Hymnus, Huszt és még egy lírai 
mű, egy értekező prózai részlet; 
Vörösmarty: Szózat, Előszó és 
még egy-két lírai mű, valamint a 
Csongor és Tünde; memoriterek; 
Kölcsey és Vörösmarty kapcsán 
alkalmassá válik legalább négy al-
kotásuk és a műveikről szóló véle-
mények, elemzések értelmezésére; 
egy-egy szóbeli témakör kifejté-
sére; memoriterek tolmácsolására. 

Vizuális kultúra; 
Ének-zene:  
a magyar romantika 
más művészeti ágak-
ban.  
 
Földrajz:  
az alkotókhoz kapcso-
lódó topológia. 
 
Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
a reformkori művelő-
dés és társadalmi élet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, in-
telem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 
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 életút-
járól, műveiről.  
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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 témáinak, 
műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönbözte-
tése, 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 jellemző 
alkotások. 
A népi szemléletmód hatása; 
romantika és népiesség.   
 
Témák (pl. szerelem, táj, ars 
poetica), versciklusok; lírai 
műfajok és líratípusok (pl. da-
lok, helyzetdalok, ódák, elé-
giák, rapszódiák; tájlíra, for-
radalmi látomásvers) és vers-
formák változatossága;  
A puszta, télen; A XIX. szá-
zad költői; Európa csendes, 
újra csendes…; Szeptember 
végén, és még legalább há-
rom-négy lírai alkotás elemző 
feldolgozása.  
 
Verses epika (pl. A helység 
kalapácsa mint eposzparódia, 
vagy Az apostol, esetleg 
mindkettő). 
 
Utalás egy-egy téma, motí-
vum, poétikai jellemző kor-
társ irodalmi megjelenítésére; 
az evokáció, az intertextuali-
tás néhány példája. 

A tanuló 
ismeri az életmű főbb alkotói korsza-
kait; Petőfi helyét, szerepét a magyar 
irodalom történetében; költészetének 
jellegét;  
tisztában van a romantikus korstílus 
és a népiesség stílustendenciájának 
együtthatásával;  
műelemzések során megismeri Petőfi 
jellemző témáit, műfajait, poétikai 
megoldásait, versformáit; megkülön-
bözteti jellemző hangnemeit (pl. hu-
mor és irónia);  
képes önálló műértelmezés megfogal-
mazására;   
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 me-
moriterek;  
képessé válik Petőfi életművének be-
mutatására (legalább tíz-tizenkét lírai 
és egy-két verses epikai alkotás alap-
ján); a műveiről szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére, kritikus be-
fogadására; egy szóbeli témakörben 
kijelölt feladat kifejtésére, memorite-
rek tolmácsolására. 

Hon és népismeret: 
Petőfi emlékhelyek. 
 
Földrajz:  
Petőfi életútjának to-
pológiája. 
 
Vizuális kultúra; 
Ének-zene:  
a romantika művé-
szete, Petőfi művek 
feldolgozásai 
(hangoskönyv, szín-
ház, rajzfilm, dal). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköl-
tészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmód – Jókai Mór 
Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, heroiz-
mus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, 
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 konfliktusai. 
Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszél-
getés, vita a korabeli és a mai olvasóközönség befogadói 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, mű-
faji változatok az életművében;  
regényírói művészetének sajátos-
ságai a romantikus prózaepika je-
gyében.  
 
Jókai Mór: Az arany ember 
(esetleg más regényének) elemző 
értelmezése sok szempontú meg-
közelítéssel,  
pl. a romantika megjelenési for-
mái; műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, 
elbeszéléstechnika, nézőpont, 
közlésformák; hangnemi és moti-
vikus összetettség. 
Problematika (az adott műhöz pl. 
természet és civilizáció, bűn és 
büntetés, kettős jellem).  

A tanuló 
tisztában van a korabeli és a mai 
olvasóközönség befogadói elvá-
rásainak különbségével;  
ismeri Jókai helyét a magyar re-
gényirodalom történetében, alko-
tásmódjának jellemzőit;  
felismeri a romantikus ábrázolás-
mód sajátosságait és a romanti-
kus regény jellemző műfaji vál-
tozatait;  
képes egy regény sok szempontú 
megközelítésére, saját álláspont 
kifejtésére;    
műismereti minimuma: egy regé-
nye: Az arany ember (vagy más, 
pl. Egy magyar nábob, Fekete 
gyémántok);  
egy regényelemzés kapcsán ké-
pes önálló szóbeli tétel keretében 
egy elemzési feladat kifejtő meg-
oldására. 

Hon és népismeret; tör-
ténelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
vizuális kultúra; ének-
zene:  
a romantika művészete. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Jókai-művek filmes fel-
dolgozásai.  
 
Földrajz:  
a regény(ek) topológi-
ája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anek-
dota. 
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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 nyelv-
helyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, közön-
ségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  
Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle, nyomtatott 
vagy elektronikus információhordozók használatát is. Képes arra, hogy 
önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen tudjon élni 
az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tömegkommuniká-
ciós, 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 vélemé-
nyét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes szövegek kap-
csolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség 
alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja ismerni 
a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értéke-
ket, 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 fo-
galmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait és 
etikai normáit.   
Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, je-
lentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tuda-
tos alkalmazására.  
Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai esz-
mecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő ál-
láspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, 
eltérő vélemények megértésére, saját véleménye újrafogalmazására. 
Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a vi-
lágirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művekről.  
Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 
bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, lé-
nyegre törő ismertetésére, értelmezésére.  
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszkö-
zök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 
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11–12. évfolyam 
 
Magyar nyelv 
 
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, 
manipuláció. 
 
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 ér-
telmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált vé-
leménynyilvánítás.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazása 
a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalá-
sokban.  
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megis-
mertetése. 
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 
nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  
A szónok tulajdonságai, feladatai. 
A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyag-
gyűjtéstől a megszólalásig. 
Az érv felépítése. 
Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  
Az érvelési hibák. 
A cáfolat módszerei. 
A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  
A hatásos előadásmód eszközei. 
Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szö-
vegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a külön-
féle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés külön-
böző formáiban. 
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetek-
ben.  
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmá-
csolása. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
antik szónokok, neves 
magyar szónoklatok 
(pl. Kölcsey, Kossuth, 
Deák). Közéleti meg-
nyilatkozások retori-
kája. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
a meggyőzés, befolyá-
solás, a hatás eszközei. 
 
Dráma és tánc:  
a színpadi beszéd reto-
rikai elemei, klasszi-
kus monológok értel-
mezése. 
 
Matematika: bizonyí-
tás, érvelés, cáfolat. 
 
Filozófia:  
Érvelési szerkezetek 
tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvény-
széki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 
Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, té-
mamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés).  
Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 
Érvelés, indukció, dedukció. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Általános nyelvészeti ismeretek 
Órakeret 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 nyelv-
típusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek 
jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 
Nyelvi identitás. 
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: 
nyelvtípus, kommuni-
káció, nyelvi toleran-
cia. 
 
Vizuális kultúra:  
a vizuális nyelv össze-
tevői. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Pragmatikai ismeretek 
Órakeret 7 
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, ho-
gyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani.  
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 megfi-
gyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve megsér-
tésük következményeinek megtapasztalása. 
A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 
Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek:  
idegen nyelvi kommu-
nikáció, 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 7 
óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szö-
vegalkotás.  
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak is-
merete. 
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 szövegalkotás. 
Esszéírási gyakorlatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Lényegre törő, világos felépítésű, információban gazdag, kifejtett szö-
veg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák va-
lamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás kiegészítésekkel). 
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetősége-
inek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris 
különbségének figyelembevételével. 
Az érvelő esszé szerkezete. 

Informatika: szöveg-
szerkesztési, könyvtár-
használati, információ-
keresési ismeretek.  
 
Filozófia:  
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A globális világ kihívá-
saira kínált erkölcsfilo-
zófiai válaszok megfo-
galmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nyelv és társadalom 
Órakeret 9 
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 véleményalko-
tás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és nyelv-
művelés). 
Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet nyelvhasz-
nálatának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási szövegek jel-
lemzőinek 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 feladatai. 
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma. 
 
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 
A köznyelv jellemzői, használati területe. 
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti 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. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári isme-
retek:  
történelmi nemzetisé-
gek, bevándorló ma-
gyarság, szórványma-
gyarság kialakulásá-
nak történelmi, társa-
dalmi okai, tendenciái. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
az információs társada-
lom, mediatizált nyelv-
használat. 
 
Földrajz:  
a magyar nyelvhaszná-
lat területi tagolódása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 
Nyelvváltozat. 
Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, iro-
dalmi nyelv, dialektus, szociolektus). 
Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  
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Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 
Szleng, argó. 
Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nyelvtörténet 
Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás 
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány alap-
vető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, nyelvjá-
rások.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 
Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a 
világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett tu-
dás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányokkal. 
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 bizonyítékai-
nak tudományos eszközei.  
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvem-
lékek.  
A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvem-
lékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Má-
ria-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kéziköny-
vek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) megis-
merése, 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. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
a magyar nép vándorlá-
sának története, 
nyelvemlékek, kóde-
xek. 

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 9 
óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témakörei-
nek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 
nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem,társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek; Etika; Filozófia; 
Idegen nyelvek:  
a nyelvről, a nyelvhasz-
nálatról szerzett isme-
retek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés, 
nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 

 
 
Irodalom 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Arany János 
Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, 
ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes 
versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. 
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 összevetése, 
az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének, költé-
szete jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jel-
lemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány 
verses epikai alkotása.  
Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalma-
zására, a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 
befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Arany János életműve.  
Pályaszakaszok (életérzések, köl-
tői magatartások) és jellemző al-
kotások. 
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-há-
rom lírai alkotás). 
 
A ballada műfaji sajátosságai; te-
matikus és szerkesztésmódbeli 

A tanuló  
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; Arany költői szerepét 
a magyar irodalom történetében; 
költészetének jellegét;  
műelemzések során megismeri 
Arany jellemző lírai témáit, mű-
fajait, poétikai megoldásait, vers-
formáit és néhány verses epikai 
alkotását;  
megismeri a lírikus és epikus 
költőszerep szembeállítását, vál-
tozó megítélését;   
képes lírai és epikai alkotások 
önálló értelmezésének megfogal-
mazására; a Toldi és a Toldi es-
téje néhány szempontú összeve-
tésére; 

Informatika:  
könyvtári és internetes 
tájékozódás. 
 
Etika:  
bűn, bűnhődés, testvér-
féltékenység. 
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különbségek a két balladakor-
szak alkotásaiban (A walesi bár-
dok és még legalább egy-két bal-
lada). 
A Toldi estéje elemző bemuta-
tása.  
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs iro-
dalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás né-
hány példája. 

műismereti minimuma: A walesi 
bárdok, Rege a csodaszarvasról, 
Toldi, Családi kör, további egy-
két ballada; Toldi estéje; 
Letészem a lantot, Epilogus és 
még két-három lírai alkotás (me-
moriterek is); 
képessé válik Arany életművé-
nek bemutatására (legalább öt-
hat lírai alkotás, két-három bal-
lada és a Toldi és a Toldi estéje 
alapján); a műveiről szóló véle-
mények, elemzések értelmezé-
sére, kritikus befogadására; egy-
egy szóbeli témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, memoriterek 
tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és idő-
mértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, 
létösszegzés).  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre:  
Az ember tragédiája 

Órakeret 
6 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 támoga-
tása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti tar-
talmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű létezése; 
a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés többféle megközelítés-
ből. 

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-soro-
zat).  
Problematika, történelemszemlé-
let, bölcseleti háttér (szabadelvű-
ség és pozitivizmus).   

A tanuló  
megismeri a drámai költemény 
műfaji változatának jellemzőit 
(filozófiai, bölcseleti tartalmak), 
sajátos drámai hőseit; többféle 
világfelfogás egyidejű létezését; 
- értelmezi a művet (lehetőleg 
többféle megközelítésből);  
megismerkedik néhány műértel-
mezéssel, állásponttal;  
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvéte-
lét), és közös elemzéssel értéke-
lik az adott interpretációt és a mű 
színpadra állításának lehetősé-
geit;  

Etika; Filozófia: filozó-
fiai irányzatok a 19. 
században. 
 
Dráma és tánc: színház-
művészet, a mű színre-
vitele különböző felfo-
gásokban. 
 
Informatika, könyvtár: 
tájékozódás a Tragédia 
hazai és nemzetközi 
színházi előadásairól, 
fordításairól, adaptáció-
iról. 
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Az idő, tér, anyag szerepe az em-
beriség és különböző szellemi 
irányok történetében. 

műismereti minimuma: a Tragé-
dia (házi olvasmány) elemző fel-
dolgozása és memoriter: rész-
let(ek) a műből, valamint szálló-
igévé vált sorok; 
alkalmassá válik a mű értelmezé-
seinek kritikus befogadására; egy 
szóbeli érettségi témakör anyagá-
nak összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellen-
utópia, pozitivizmus. 

 
 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után 
(19. század 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 világ-
látású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése,  
a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése 
és értékelése. 
Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságá-
nak felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek 
értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, 
stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A realista és naturalista epika jel-
lemzői (esztétikai elvek, tema-
tika, látásmód, stílus- és formaje-
gyek) a 19. század közepétől; a 
prózaepika újításai (nézőpontok, 
síkváltások, időszerkezet, polifó-
nia; új műfaji változatok) a kis- 
és nagyepikában.  
 
Impresszionizmus, szimbolizmus 
és a lírai műnem megújítása (pl. 
a személyiség, a lírai közvetlen-
ség háttérbe szorulása, a látomás 
felszabadítása, objektivizálódás). 
 
Művek, szemelvények az an-
gol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalomból (pl. Emily 
Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 
Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij al-
kotásaiból, illetve Baudelaire, 

A tanuló  
felismeri a romantika és realiz-
mus együtthatását, folytonossá-
gát az epikában; értelmezi a rea-
lista és naturalista stílusirányzat 
jellemzőit;  
megismeri az impresszionista és 
(pre)szimbolista európai líra né-
hány sajátosságát; 
képes egy választott/kijelölt epi-
kai alkotás (házi olvasmány) 
elemző bemutatására a közös ér-
telmezés után; néhány lírai alko-
tás értelmezésére;  
beszámolót/könyvajánlót készít-
het egyéni olvasmányélménye 
alapján a korszak szerzőinek mű-
veiből;  
műismeret: néhány mű/részlet pl. 
Emily Brontë, Dickens, Flaubert, 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
impresszionizmus, 
szimbolizmus más mű-
vészeti ágakban. 
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Verlaine, Rimbaud, Rilke, Whit-
man) műveiből.  
A választott szerzőkhöz, művek-
hez kapcsolódó fogalmi ismere-
tek. 

Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij al-
kotásaiból, illetve Baudelaire, 
Rimbaud, Rilke, Whitman műve-
iből;  
alkalmassá válik a korszakról, a 
szerzőkről, művekről szóló véle-
mények kritikus befogadására, 
egy lehetséges szóbeli tétel kifej-
tésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 
polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta köl-
tészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, 
tárgyvers. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 
19. század második felében 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 

Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvi-
tás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, 
Shakespeare, Molière). 
A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 
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 meg-
vitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, 
újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 
A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 
Dramatikus játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Az európai dráma és színház a 
19. század második felében – a 
korszak drámairodalmának új-
donságai és két drámai alkotás, 
két szerző dramaturgiája.  
Egy drámai mű elemzése a 19. 
század második feléből (pl. Ib-
sen: Babaszoba/Nóra vagy A 
vadkacsa – az ibseni dramaturgia 
sajátosságai, pl. az  analitikus 
szerkesztésmód felújítása, kö-
zépponti szimbólumok alkalma-
zása, reformátorok és rezonőrök, 
hangnemkeveredés stb.; a szerző 
problémafelvetése, pl. házassági 
válság, élethazugság). 
 

A tanuló 
megismeri a romantika utáni drá-
matörténet néhány jellemző ten-
denciáját;  
elemzi két jelentős szerző egy-egy 
alkotását, újításaik figyelembevé-
telével, bemutatja dramaturgiájuk 
sajátosságait;  
megismer néhány álláspontot a 
művek értelmezéséhez;  
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvételét), 
és közös elemzéssel értékelik az 
adott interpretációt;  
lehetőség szerint kidolgoznak egy-
egy jelenetet az elemzett művek-
ből;  

Dráma és tánc: szín-
háztörténet. 
 
Etika:  
a szerzői problémafel-
vetések etikai szem-
pontú megvitatása, ér-
tékelése. 
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Egy Csehov-mű elemző bemuta-
tása (pl. Ványa bácsi, Három nő-
vér). 
A csehovi dramaturgia sajátossá-
gai (pl. a drámaiság fogalmi vál-
tozása; drámaiatlan/lírai dráma; 
főszereplő-, konfliktusok és cse-
lekmény-nélküliség; csoportké-
pek/cselekvésképtelenség; pár-
huzamos monológok/fedett dia-
lógusok, ironikus látásmód); új 
műfaji változatok, új játékstílus. 

műismereti minimuma: egy dráma 
a 19. század második feléből és 
Csehov egy drámája;   
alkalmassá válik a művek értelme-
zéseinek kritikus befogadására; 
egy szóbeli érettségi témakör anya-
gának összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 
élethazugság. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 
Mikszáth Kálmán 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Pé-
ter 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. század második fele magyar irodalmának áttekintő megismerte-
tése: sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség 
továbbhatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány 
darabja).  
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 
novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfi-
gyelése, 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 (leg-
alább. egy műve, pl. Húsz év 
múlva, A vaáli erdőben, Az üstö-
kös). 
A századvég és századelő 
novellisztikája (műelemzési lehe-
tőségek, pl. Gozsdu, Petelei, Gár-
donyi, Tömörkény, Bródy Sán-
dor műveiből). 
 

A tanuló 
tisztában van a 19. század máso-
dik fele magyar irodalmának sa-
játosságaival, ismeri a korszak 
néhány jellemző tendenciáját; 
megismeri a Petőfi és Ady közti, 
Arannyal részben párhuzamos 
líra helyzetét; Vajda és az Ady 
fellépése előtti költők (pl. Re-
viczky, Komjáthy) szerepét; 
a századvég novellisztikájának 
néhány darabját értelmezve fej-
leszti novellaelemzési készségét;  
ismeri Mikszáth helyét a magyar 
regényirodalom történetében, al-
kotásmódjának jellemzőit; képes 

Etika:  
Mikszáth műveiben fel-
vetett erkölcsi kérdések 
megvitatása, pl. a kap-
csolatok világa, törvény 
és lelkiismeret. 
 
Filozófia:  
a létre vonatkozó kérdé-
sek, etika, erkölcsfilo-
zófia. 
 
Földrajz:  
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Mikszáth alkotásainak jellemzői, 
témák, motívumok és műfaji vál-
tozatok az életművében;  
írásművészetének sajátosságai, 
stílusszintézise. 
A jó palócok novelláinak világa 
(legalább két mű elemzése).  
Egy Mikszáth-regény (pl. Besz-
terce ostroma, A Noszty fiú 
esete...) elemző értelmezése, sok 
szempontú megközelítéssel, pl. 
műfaji változat; szerkezet, jel-
lemábrázolás, elbeszélés-tech-
nika, nézőpont, közlésformák, 
hangnemek; problematika (pl. 
megkésettség, dzsentriábrázolás). 

egy regényének sok szempontú 
megközelítésére, saját álláspont 
kifejtésére és adott szempontú, 
önálló novellaértelmezésre; lehe-
tőséget kap beszámoló / könyv-
ajánló készítésére egyéni olvas-
mányélménye alapján; 
műismereti minimuma: Vajda Já-
nos egy műve; Mikszáth egy re-
génye (házi olvasmány) és két 
novellája; 
alkalmassá válik a művek értel-
mezéseinek kritikus befogadá-
sára; egy szóbeli érettségi téma-
kör anyagának összeállítására és 
az abban megjelölt feladat kifej-
tésére. 

a földrajzi tér regionális 
szerveződése, a Mik-
száth-regény(ek) topo-
lógiája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 
Órakeret 
7 óra 

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

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 
összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfel-
vetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések 
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. 
 
Juhász Gyula költészetének sajátos-
ságai (pl. impresszionizmus, nosz-
talgia, emlékezés, legalább egy 
műve, pl. Tiszai csönd, Milyen 
volt; életképszerűség, leíró jelleg, 
pl. Tápai lagzi).  
 
Tóth Árpád lírájának jellemzői; te-
matikája, hangnemei, formái (ma-

A tanuló 
felismeri a Nyugat jelentőségét 
a magyar kultúrtörténetben; al-
kalmazza a nemzedék-korsza-
kolást későbbi tanulmányai so-
rán;  
tudja a korban megismert stílus-
irányzatok, filozófiai, lélektani 
iskolák (Freud, Bergson) né-
hány jellemzőjét;   
 műismereti minimuma: Juhász 
Gyula egy műve, Tóth Árpád 
egy-két műve. 

Vizuális kultúra; ének-
zene: impresszioniz-
mus, szimbolizmus, 
szecesszió más művé-
szeti ágakban. 
 
Filozófia: életfilozó-
fiák, időproblémák. 
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gányélmény, elégikusság, impresz-
szionizmus stb., legalább egy-két 
műve, pl. Hajnali szerenád, Esti su-
gárkoszorú, Elégia egy rekettyebo-
korhoz, Lélektől lélekig, Jó éjsza-
kát!). 
 
Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 
periodicitása, felépítése, folyóirat-
cikkek visszakeresése, hivatkozása. 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, po-
étikai jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az in-
tertextualitás néhány példája. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Ady Endre 
Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez kötő-
dés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A hazaszere-
tet és haladás kérdései.  
Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 
költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző kö-
teteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. 
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.  
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, látomás-
szerű tájvers, ars poetica; élet-ha-
lál, hajó, ugar ) alapján  
jellemző alkotásainak értelme-
zése A Sion-hegy alatt;  Góg és 
Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út 

A tanuló  
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; Ady helyét, költői 
szerepét a magyar irodalom tör-
ténetében; költészetének jellegét; 
tisztában van a 20. század eleji 
magyar irodalom sajátosságaival 
és a megújítás szándékával; 
műelemzések során megismeri 
Ady jellemző köteteit, szerkesz-
tési módszereit, lírai témáit, mo-
tívumait, poétikai megoldásait; 
képes önálló versértelmezések 
megfogalmazására; 
műismereti minimuma: A Sion-
hegy alatt;  Góg és Magóg fia va-
gyok én...; Kocsi-út az éjszaká-
ban és még négy-öt mű;  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
társadalmi modernizá-
ció, városiasodás, a mo-
dern újságírás. 
 
Vizuális kultúra:  
Ady-illusztrációk.  
 
Földrajz:  
Ady-emlékhelyek topo-
lógiája. 
 
Informatika: tájékozó-
dás a Nyugat digitalizált 
változatában. 
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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 iro-
dalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás né-
hány példája. 

képessé válik az Ady-életmű jel-
lemzőinek bemutatására (leg-
alább tíz lírai alkotás alapján); a 
műveiről szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére, kriti-
kus befogadására; egy-egy szó-
beli témakörben kijelölt feladat 
kifejtésére, memoriterek tolmá-
csolására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kö-
tetkompozíció, 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 jel-
lemzőinek megismerése, alkotásainak több szempontú megközelítése; 
felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására.  
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 re-
gény stb.).  
Novelláinak világa (legalább két 
mű elemzése, pl. Tragédia, Sze-
gény emberek, Barbárok). 
Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, 
Rokonok, Sárarany, Az Isten 
háta mögött) elemző értelmezése, 
sok szempontú megközelítéssel, 
pl. műfaji változat; szerkezet, jel-
lemábrázolás, elbeszélés-tech-
nika, nézőpont, közlésformák, 
hangnemek, írói előadásmód; 
problematika (pl. vívódó hősök, 
dzsentri-ábrázolás).  

A tanuló  
ismeri Móricz helyét a magyar 
epika történetében (Nyugat; népi 
írók mozgalma, Kelet Népe); al-
kotásmódjának jellemzőit;  
képes néhány alkotásának sok 
szempontú megközelítésére, saját 
álláspont kifejtésére és adott 
szempontú, önálló műértelme-
zésre (novellaelemzések megfo-
galmazására);  
lehetőséget kap beszámoló/könyv-
ajánló készítésére egyéni olvas-
mányélménye alapján;  
műismereti minimuma: Móricz 
egy regénye (házi olvasmány) és 
egy novellája; 
alkalmassá válik a művek értel-
mezéseinek kritikus befogadására; 
egy szóbeli érettségi témakör 
anyagának összeállítására és az 
abban megjelölt feladat kifejté-
sére. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Móricz-művek filmes, 
televíziós adaptációi 
(pl. Pillangó, Égi ma-
dár, Rokonok, Barbá-
rok, Árvácska). 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 
 
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 iroda-
lomban. A 20. század 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 irány-
zatok. 
Formabontás és formaépítés (kö-
zös tendenciák a stílusirányza-
tokban). 
 
Futurizmus, expresszionizmus, 
szürrealizmus: néhány szemel-
vény az egyes irányzatok doku-
mentumaiból, illetve néhány iro-
dalmi alkotás (pl. Marinetti, Ma-
jakovszkij; Trakl, G. Benn; 
Apollinaire, Éluard műveiből). 
A jellemzően nem irodalmi 
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. század eleji stí-
lusirányzatok létrejöttét, a cso-
portok, programok szándékait, 
esztétikai elveit, poétikai megol-
dásait;  
a magyar avantgárd sajátos hely-
zetét, Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; Moz-
góképkultúra és média-
ismeret:  
az avantgárd a képző-
művészetekben (futuriz-
mus, expresszionizmus, 
szürrealizmus, kubiz-
mus, konstruktivizmus, 
dada); az expresszio-
nista és szürrealista 
filmművészet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, sza-
bad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 
 
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 hátte-
rének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A sze-
mélyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szoli-
daritás. 
Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összponto-
sító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab értel-
mezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesz-
tése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Kosztolányi Dezső életműve.  
Pályaszakaszok, életérzések, köl-
tői magatartásformák; világkép, 
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; leg-
alább 4 lírai alkotás, köztük: Haj-
nali részegség, Halotti beszéd. 
Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 
stb.) és novellaciklusok (Esti 
Kornél-novellák). 
Egy Kosztolányi-regény (pl. 
Édes Anna, Pacsirta) elemző ér-
telmezése, sok szempontú meg-
közelítéssel, pl. műfaji változat; 
szerkezet, jellemábrázolás, 
elbeszéléstechnika, nézőpont, 
közlésformák, hangnemek, írói 
előadásmód; problematika. 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs iro-
dalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás né-
hány példája. 

A tanuló  
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; Kosztolányi helyét, 
szerepét a magyar irodalom tör-
ténetében; írásművészetének jel-
legét;  
tisztában van a Nyugat első nem-
zedéke tevékenységével, jelentő-
ségével;   
műelemzések során megismeri 
Kosztolányi jellemző lírai témáit, 
poétikai megoldásait; kis- és 
nagyepikájának néhány jelentős 
darabját;  
képes lírai és epikai alkotások 
önálló értelmezésének megfogal-
mazására;  
műismereti minimuma: Koszto-
lányi egy regénye és két novel-
lája; lírai alkotásai, Hajnali ré-
szegség, Halotti beszéd és még 
egy-két műve (memoriter is); 
képessé válik a Kosztolányi-
életmű jellemzőinek bemutatá-
sára (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. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
urbanizáció, kulturális 
élet, sajtó. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Kosztolá-
nyi-művek filmes fel-
dolgozásai.  
 
Etika; Filozófia: filozó-
fiai, lélektani irányza-
tok, pl. a freudizmus és 
hatása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret 
8 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 önértelme-
zésében.  
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 
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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 pa-
ródiája) az Így írtok ti szemelvé-
nyei 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, il-
letve csoporthoz nem tartozás); is-
meri alkotás- és látásmódjuk jel-
lemzőit;  
képes néhány alkotás értelmezé-
sére, műelemzések kritikus befo-
gadására, saját álláspont kifejtésére 
és adott szempontú, önálló mű-
megközelítésre (pl. novellaelemzé-
sek megfogalmazására);  
képessé válik összehasonlító elem-
zésekre (párnovellák, pl. A jó ta-
nuló felel/A rossz tanuló felel; el-
lentétesek, pl. Magyar dolgo-
zat/Röhög az egész osztály); mű és 
paródiája összevetésére); novella-
ciklus és film összehasonlító elem-
zésére;  
műismeret: Karinthy (választható 
valamely műve); Krúdy egy novel-
lája. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Huszá-
rik Zoltán Szindbádja. 
Karinthy műveinek 
filmes adaptációi, mű-
veinek előadó-művé-
szeti példái. 
 
Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: urbanizá-
ció, városi élet Buda-
pesten. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Babits Mihály 
Órakeret 
10 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 megismertetése, 
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, fi-
lozófiai érdeklődés hatásai. Ma-
gyarság és európaiság. 
 

A tanuló 
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; Babits helyét, szere-
pét a magyar irodalom és a Nyu-
gat történetében; írásművészeté-
nek jellegét;  
tisztában van a Nyugat első nem-
zedéke tevékenységével, jelentő-
ségével;   

Vizuális kultúra:  
Babits- portrék. 
 
Informatika:  
adattárak internetes 
közlések (pl. a Nyugat), 
hanganyagok. 
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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 al-
kotások (pl. A lírikus epilógja; 
Cigány a siralomházban; Csak 
posta voltál).  
 
A választott művekhez kacso-
lódó fogalmi ismeretek (pl. 
gyászdal, tárgyias költészet, diti-
rambus, könyörgésvers). 
A Jónás könyve, mint az ószö-
vetségi példázat parafrázisa. Jó-
nás és az Úr magatartása. Nyelv-
használati és hangnemi összetett-
ség.  
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs iro-
dalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás né-
hány példája. 

műelemzések során megismeri 
Babits jellemző lírai témáit, poé-
tikai megoldásait és a Jónás 
könyvét;   
képes Babits-művek önálló értel-
mezésének megfogalmazására;  
műismereti minimuma: Esti kér-
dés, Ősz és tavasz között és még 
egy-két műve (memoriter is) és a 
Jónás könyve;  
képessé válik a Babits-életmű 
jellemzőinek bemutatására (leg-
alább négy lírai alkotás); a műve-
iről szóló vélemények, elemzé-
sek értelmezésére, kritikus befo-
gadására; egy-egy szóbeli téma-
körben kijelölt feladat kifejté-
sére, memoriterek tolmácsolá-
sára. 

Etika; Filozófia: filozó-
fiai, etikai irányzatok és 
hatásuk. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 
 
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 viszonyrend-
szerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-
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szociális elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése egyszerre van je-
len az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak többféle meg-
közelítésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila helye, szerepe 
a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. A komplex 
képek elemzése révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 
képesség fejlesztése. 
Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 
megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 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. expresszioniz-
mus, szürrealizmus, Medáliák) és 
stílustendenciák (pl. újnépiesség) 
hatása.  
 
Jellemző lírai tematika (pl. Külvá-
rosi éj; Óda; Nem emel föl); gondo-
lati költészet 1932-1934 között (pl. 
Téli éjszaka, Reménytelenül; A vá-
ros peremén); kései költészet (köz-
életi, pl. Levegőt; A Dunánál; Ha-
zám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; tra-
gikus önsors versek, pl. Karóval 
jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). 
Versszerkezetek, verstípusok, hang-
nemek, formák, témák, motívumok 
(pl. gyermek, éjszaka, külváros, 
bűntudat) gazdagsága. 
Komplex költői képek (síkváltá-
sok).   
Hatása a későbbi költészetre (pl. Pi-
linszky, Nagy László). 
A választott művekhez kapcsolódó 
fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 
agitatív vers, szegényember-vers, 
szonettkoszorú). 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, po-
étikai jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az in-
tertextualitás néhány példája. 

A tanuló 
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; József Attila helyét, 
szerepét a magyar irodalom tör-
ténetében; írásművészetének 
jellegét;  
műelemzések során megismeri 
József Attila jellemző lírai té-
máit, motívumait, poétikai meg-
oldásait;  
képes önálló versértelmezések 
megfogalmazására;  
műismereti minimuma: Külvá-
rosi éj; Óda; Tudod, hogy nincs 
bocsánat és még négy-öt műve 
(memoriter is); 
képessé válik az életmű jellem-
zőinek bemutatására (legalább 
tizenkét 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 
tájékozódás József At-
tila dokumentumokról.  
 
Ének-zene: megzené-
sített költemények. 
 
Etika; Filozófia: kora-
beli irányzatok és ha-
tásuk; filozófiai kér-
désfelvetések. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, ön-
megszólítás. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században 
és a kortárs irodalomban 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 
kérdéseinek értelmezése 
A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismer-
tetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmó-
dok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az önálló 
olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztá-
sokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Epikus művek (szemelvények, 
részletek a kis- és nagyepikából) 
pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 
Thomas Mann (pl. Tonio Kröger 
/ Mario és a varázsló; Bulgakov: 
A Mester és Margarita; Camus 
(pl.: Közöny); Orwell (pl. Állat-
farm / 1984); Faulkner, Heming-
way, Hrabal, I. B. Singer, Szol-
zsenyicin alkotásaiból és kortárs 
művekből. 
A választott szerzők jellemző te-
matikája, kérdésfelvetése; forma-
nyelvi, szóhasználati sajátossá-
gai.  
Művek és adaptációik összeve-
tése. 
 
Lírai alkotások (szemelvények, 
részletek). 
Legalább egy lírikus látásmódja 
egy-két művének elemző megkö-
zelítésével (pl. T. S. Eliot). 
A választott szerzőkhöz, művek-
hez kacsolódó fogalmi ismeretek 
(pl. intellektuális költészet, 
mitologizálás, mitoszregény, do-
kumentum-irodalom, parabola, 
egzisztencializmus). 

A tanuló 
megismeri a 20. századi irodalom 
néhány meghatározó tendenciáját;  
ismer néhány jellemző, jelentős 
20. századi epikus művet, részle-
tet (pl. Bulgakov, Camus, Faulk-
ner, Hemingway, Hrabal, Kafka, 
Thomas Mann, Orwell, I. B. 
Singer, Szolzsenyicin alkotásai-
ból) és kortárs szerzők epikai és 
lírai alkotásait;  
ismeri egy kiemelkedő lírikus 
portréját, egy-két művét (pl. T. S. 
Eliot);  
képes önálló műértelmezések 
megfogalmazására;  
lehetőséget kap saját olvasmány-
élményeinek előadására (műbe-
mutatás / ajánlás). 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
filmes feldolgozások, 
pl. Kafka, Orwell, Hra-
bal műveiből. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 
montázstechnika, abszurd.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs drá-
mairodalom néhány törekvése 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyéni 
konfliktusok hátterének megértése. Annak megélése, hogy a művekben 
megjelenített konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a saját élet-
problémák felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma ala-
kulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai. 
Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A 20. századi, vagy a kortárs drá-
mairodalom (esetleg mindkettő) 
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; Be-
ckett: 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, ab-
szurd dráma, példázatosság, gro-
teszk komédia, paradoxon). 

A tanuló  
megismeri a 20. századi, vagy 
kortárs dráma (esetleg mind-
kettő) és színház néhány jel-
lemző tendenciáját;  
elemez egy-két jelentős 20. szá-
zadi vagy kortárs alkotást, újítá-
saiknak (vagy a hagyomány és 
újítás kettősségének) figyelembe-
vételével; bemutatja dramaturgi-
ájuk sajátosságait;  
megismer néhány álláspontot a 
művek értelmezéséhez;  
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvéte-
lét), és közös elemzéssel értéke-
lik az adott interpretációt;  
lehetőség szerint kidolgoznak 
egy-egy jelenetet az elemzett 
művekből;  
alkalmassá válik a művek értel-
mezéseinek kritikus befogadá-
sára. 

Dráma és tánc: színház-
történet, színházművé-
szet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portré – Radnóti Miklós 
Órakeret 
4 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. világháború 
alatt. A zsidóüldözések okozta kulturális veszteség befogadása, megér-
tése. Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szem-
pontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 
bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése. Az esztéti-
kai érzék, a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Radnóti Miklós portréja. 
Életút és életmű egysége (halál-
tudat, munkaszolgálat, lágervers; 

A tanuló  
tisztában van Radnóti életművé-
nek jellegével; a költő helyével, 
szerepével a magyar irodalom 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: munkaszolgálat, 
munkatábor.   
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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 iro-
dalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás né-
hány példája. 

történetében; Vergilius rá tett ha-
tásával; 
felismeri jellemző műfajait, vers-
formáit; 
műismereti minimuma: Nem tud-
hatom, Hetedik ecloga és még 
két műve; 
Radnóti kapcsán alkalmassá vá-
lik legalább négy alkotásának és 
a műveiről szóló véleményeknek, 
elemzéseknek az értelmezésére; 
egy-egy szóbeli témakör kifejté-
sére; memoriterek tolmácsolá-
sára. 

 
Földrajz:  
emlékhelyek, Radnóti 
életének, sorsának topo-
lógiája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kulturális veszteség, eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, 
Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már meg-
ismert életműve vagy portréja.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai al-
kotásokban.  
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 
alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás 
összevetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 
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 Tücsök-
zene) néhány darabja alapján. 
 
Weöres Sándor költészetének te-
matikus és formai változatossága 

A tanuló 
tisztában van az adott 20. századi 
szerzők életművének jellegével; 
az alkotók helyével, szerepével a 
magyar irodalom történetében;   
műismereti minimum: Szabó Lő-
rinc egy-két műve, Weöres Sán-

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Bódy Gábor: Psyché.  
 
Informatika:  
adattárak, honlapok, ön-
álló tájékozódás pl. a 



211 
 

(pl. a Rongyszőnyeg; Magyar 
etüdök alapján); gondolati költé-
szete; szerepversei, stílusutánza-
tai (pl. a Psyché szemelvényei).  
 
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 gyertyák csonkig égnek; 
Napló); esszérészlet (pl. Füves 
könyv) és lírai alkotás (Halotti 
beszéd) alapján; az emigráns lét-
helyzet hatása. 
 
Ady Endre publicisztikájából 
részlet (pl. Ismeretlen Korvin-kó-
dex margójára, Kosztolányi De-
zső esszérészlet (pl. Ábécé a for-
dításról és ferdítésről), Illyés 
Gyula esszérészlet (pl. Hajszál-
gyökerek) 
 
Ottlik Géza: Iskola a határon - 
sok szempontú regényértelme-
zés.   
 
A választott szerzőkhöz, művek-
hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs iro-
dalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás né-
hány példája. 

dor egy-két műve; Pilinszky Já-
nos Harmadnapon és még egy 
műve; 
választhat: Márai Sándor egy-két 
alkotása; Ottlik Géza egyik 
műve;  
a szerzők kapcsán alkalmassá vá-
lik a műveikről szóló vélemé-
nyeknek, elemzéseknek az értel-
mezésére; egy-egy szóbeli téma-
kör kifejtésére; memoriterek tol-
mácsolására. 

Márai-és az Ottlik- kul-
tuszról. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, 
Nagy László, Füst Milán 

Órakeret 
12 óra 
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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, az identi-
táskeresés, a szociális és etnikai dilemmák azonosítására, értelmezé-
sére 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 no-
vellák).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Illyés Gyula lírájának sajátossá-
gai az Egy mondat a zsarnokság-
ról és más műve alapján (pl. Bar-
tók, Koszorú); az irodalmi szo-
ciográfia 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). 
 
Az archaikus és modern Füst Mi-
lán költészetében, egy két mű 
alapján; vagy egy kisregény vagy 
a Feleségem története című re-
gény értelmezése. 
 
Örkény István groteszk látás-
módja néhány egyperces novella, 
vagy a Tóték (esetleg mindkettő) 
alapján. A választott szerzőkhöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi is-
meretek. 

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: Németh 
László egy műve; Örkény István 
néhány műve; Nagy László egy-
két műve; esszérészlet Illyés 
Gyula, Németh László műveiből;  
a szerzők kapcsán alkalmassá vá-
lik a műveikről szóló vélemé-
nyeknek, elemzéseknek az értel-
mezésére; egy-egy szóbeli téma-
kör kifejtésére; memoriterek tol-
mácsolására. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Örkény műveinek fil-
mes adaptációi.  
 
Informatika:  
internetes közlés, adat-
tárak –önálló tájékozó-
dás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, kép-
vers, groteszk látásmód, egyperces novella. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Port-
rék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából (választ-
ható szerzők, művek) 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látásmó-
dok).  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-
sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom 
sokféleségének, határokon átnyúló egységének megbecsülése. 
Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, cso-
portok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak 
kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú 
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, Kopjafák), 
Szabó Magda (pl. Abigél), Sánta 
Ferenc (pl. Sokan voltunk), Sütő 
András műveiből;  
lírikusok munkásságából, pl. Áp-
rily Lajos, Dsida Jenő, Nemes 
Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Sinka 
István, Szilágyi Domokos egy-
két műve;  
értekező prózai művekből, esz-
székből, pl. Nemes Nagy Ágnes, 
Szerb Antal és mások műveiből, 
például Szabó Dezső Adyról írt 
esszéiből. 
Művelődés- és irodalomtörténeti 
tájékozódás: a nemzeti konzerva-
tív irodalom, a népi írók moz-
galma, a határon túli és emigráns 
irodalom.  
A választott szerzőkhöz, művek-
hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 
tisztában van a választott 20. szá-
zadi szerzők életművének jelle-
gével; az alkotók helyével, szere-
pével a magyar irodalom történe-
tében;  
megismeri a század irodalmának 
néhány törekvését, sajátosságát 
(nemzeti konzervatív irodalom, 
népi írók mozgalma, határon túli 
magyar és emigráns irodalom);  
választhat műelemzést/műaján-
lást egyéni olvasmányélményei 
alapján;   
a szerzők kapcsán alkalmassá vá-
lik a műveikről szóló vélemé-
nyeknek, elemzéseknek az értel-
mezésére; egy-egy szóbeli téma-
kör kifejtésére, memoriterek tol-
mácsolására. 

Informatika:  
internetes közlés, iro-
dalmi adattárak és hon-
lapok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 
konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői sze-
rep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 
szerzők, művek) 

Órakeret 
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. 
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Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körü-
löttünk levő világ megértését. 
Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a 
fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről 
szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több 
szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének 
feldolgozása. 
Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának 
új jelenségei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a kortárs széppró-
zai alkotásokból, lírai művekből, 
esszéirodalomból. 
 
A kortárs dráma és színház vi-
lága (egy választott mű elem-
zése).   
 
Irodalmi díjak és díjazottak (a 
Nobel-díjas: Kertész Imre Sors-
talanság című regénye). 
Kortárs irodalmi élet. 
A választott szerzőkhöz, művek-
hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 
 
Tájékozódás az irodalmi és 
könyvtári adatbázisok, blogok, 
kritikai folyóiratok, internetes fo-
lyóiratok között. 
 
Önálló olvasmányválasztás 
szempontjai, indoklása, értéke-
lése, mások szempontjainak ér-
telmezése. 

A tanuló 
tisztában van a kortárs irodalom-
ból választott szerzők életművé-
nek jellegével; az alkotók helyé-
vel, szerepével; 
megismeri a kortárs irodalom né-
hány törekvését, sajátosságát, a 
posztmodern, digitális irodalom, 
hangoskönyv fogalmát; 
választhat műelemzést/műaján-
lást egyéni olvasmányélményei 
alapján; 
értelmez egy kortárs drámai al-
kotást (lehetőleg megtekinti szín-
házban/felvételről);  
információkat szerez a kortárs 
irodalmi életről (könyvünnepek, 
sikerkönyvek); irodalmi díjakról 
(pl. Kertész Imre Nobel-díjas 
Sorstalanság című regényéről);  
a szerzők kapcsán alkalmassá vá-
lik a műveikről szóló vélemé-
nyeknek, elemzéseknek az értel-
mezésére; egy-egy szóbeli téma-
kör kifejtésére, memoriterek tol-
mácsolására. 

Dráma és tánc:  
a kortárs színház irány-
zatai, példái.  
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
az elektronikus tömeg-
kommunikáció és az 
irodalom kölcsönhatásá-
nak új jelenségei. 
 
Informatika:  
a digitális közlés példái.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 
digitális közlés. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Regionális kultúra 
Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori értékei-
vel, a regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, nemzeti 
identitás. Eligazodás, tudás- és tapasztalatszerzés a tájegység/telepü-
lés/kerület/iskola stb. kulturális, irodalmi hagyományairól, irodalmi 
emlékhelyeiről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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A régió, tájegység, település, ke-
rület, iskola kulturális, irodalmi, 
múltbeli és jelen hagyományai 
(pl. kisebbségi, nemzetiségi iro-
dalom, 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 kapcsolódó 
fogalmi ismeretek. 

A tanuló 
tisztában van a tájegység/telepü-
lés/kerület/iskola stb. kulturális, 
irodalmi hagyományaival, ismer 
irodalmi emlékhelyeket;   
a tematika kapcsán alkalmassá 
válik egy szóbeli értettségi téma-
kör kifejtésére. 

Vizuális kultúra; Hon és 
népismeret; Földrajz; 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
régió, tájegység, törté-
nelmi emlékezet, em-
lékhely, hagyomány. 
 
Társadalomismeret: ci-
vil társadalom, a lokális 
kulturális szerveződések 
jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az iroda-
lom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az irodalom határterületei 
Órakeret 
4 óra 

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

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az esz-
tétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 
változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 
megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet 
kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének 
igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával 
való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt törté-
netileg 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 irodalmiság vál-
tozó fogalmával;  
megérti az ízlés kontextuális füg-
gőségét; 
alakul igénye és képessége az íz-
lés önálló fejlesztésére;  
fejlődik médiatudatossága, eszté-
tikai és művészeti tudatossága;  
választhat műelemzést/műaján-
lást egyéni olvasmány-élmé-
nyei/filmélményei alapján; 
a tárgykör kapcsán alkalmassá 
válik a jelenségekről/művekről 
szóló véleményeknek, elemzé-
seknek az értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére. 

Vizuális kultúra:  
kortárs művészet.  
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
filmes feldolgozások, 
mediatizált kultúra. 
 
Ének-zene:  
a zene fogyasztásának 
jelenségei, zenei szub-
kultúrák.  
 
Társadalomismeret:  
a kulturális fogyasztás 
társadalmi jellemzői; ér-
tékviták. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 
ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megvá-
lasztja a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkal-
mazza a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvválto-
zatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól 
eltérő nyelvváltozatokat.  
Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuá-
lis, digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva ké-
pes önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és in-
formatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg 
összekapcsolásában 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 le-
író nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalma-
zásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-tudományos, 
publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) szövegek 
feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle szövegek meg-
értését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálóza-
tára, tagolására irányuló elemzéssel.  
A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra  
(pl. önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  
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 olvasmánya-
ival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg 
tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  
Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 
grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 
jelenségek önálló felismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  
Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a 
nyelvi állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségé-
nek fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, ro-
konságáról, történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a ma-
gyar művelődés kapcsolatának tudatosítása.  
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzői-
nek 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 értékelé-
sére.  
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 
történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 
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elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját vélemé-
nyével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosí-
tására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemé-
nyek 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 sa-
játosságait. 
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, felismerése és értékelése, az 
evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes külön-
böző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú 
értelmezésére, összevetésére.  
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmon-
dásra. 
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  
9–10. évfolyam 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  
Órakeret: 
8 óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) törté-
netek. 
Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallá-
sok, építmények). 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési 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 kö-
zösségek 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, a 
maga kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, és 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, tár-
sadalmi gyökereit, különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó val-
lásra, 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 és 
konkrét eseményekhez kapcsolódva. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A történelem forrásai. 
 
Az első társadalmak.  
Nők, férfiak életmódja és tár-
sadalmi helyzete, életfor-
mák.∗ 
 
A folyamvölgyi kultúrák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Forrástípusok felismerése, in-
formációgyűjtés és azok 
rendszerezése. (Pl. az első ci-
vilizációkról fennmaradt for-
rások csoportosítása külön-
böző szempontok szerint.) 
A földrajzi környezet szerepe 
az egyes civilizációk életében 

Biológia-egészségtan:  
A homo sapiens egységes faj. 
 
Földrajz:  
Kontinensek, rasszok, térkép-
olvasás. 
 
Magyar nyelv és irodalom:  

                                                 
∗ A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgoz-

ható ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyag-
hoz. 
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A Közel-Keletet egyesítő bi-
rodalmak. A földrajzi környe-
zet. 
 
Az ókori Kelet kulturális 
öröksége, a zsidó nép vallási 
és történeti hagyományai. 

(pl. nagy folyók, tagolt part-
vidék). 
 
Kritikai gondolkodás: 
Lényeg kiemelése írott szö-
vegből, ismeretek probléma-
központú elrendezése. (Pl. 
egy folyamvölgyi kultúra sa-
játosságainak bemutatása 
Hammurapi törvényei alap-
ján.) 
Társadalmi csoportok, intéz-
mények működésének össze-
hasonlítása. (Pl. eltérő és ha-
sonló vonások az ókori Kelet 
civilizációinak társadalmi 
szerkezetében, államszerve-
zetében.) 
 
Kommunikáció: 
Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 
illetve kutatómunkával szer-
zett ismeretek alapján. (Pl. az 
ókori keleti civilizációk jel-
legzetes tárgyi emlékeinek és 
kulturális örökségének feldol-
gozása.) 
 
Tájékozódás térben és idő-
ben: 
Megismert történelmi esemé-
nyek időrendbe állítása. (Pl. 
ókori keleti civilizációk ábrá-
zolása idővonalon.) 
A történelmi tér változásai-
nak leolvasása térképekről. 
(Pl. Mezopotámia államainak 
elhelyezkedése, Egyiptom te-
rületi változásai.) 

Bibliai történetek, az írás ki-
alakulása, jelentősége, nyelv-
családok. 
 
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 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 
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, egyistenhit, zsidó vallás. 
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Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 
Konfuciusz. 
Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, 
Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 
Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az 
első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. század (Hammurapi uralkodása), 
Kr. e. X. század (a zsidó állam fénykora).  

 
 

Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa hábo-
rúk. A demokrácia alapelvei. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési 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. El-
fogadja 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 kiáramlá-
sára 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, kis-
előadás 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. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés különböző 
médiumok anyagából, szaktu-
dományi munkákból. (Pl. a 
görög művészet témájában.) 
Különböző emberi magatar-
tástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következteté-
sek levonása. (Pl. a görög-
perzsa háborúk hőseinek ál-
dozatvállalása.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Érvek gyűjtése a saját véle-
mény alátámasztására, ellen-
érvek gyűjtése meghatározott 

Földrajz:  
A Balkán-félsziget déli részé-
nek 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. 
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Nagy Sándor birodalma és a 
hellenizmus. 
Birodalmak. 

álláspontok cáfolására. (Pl. az 
arisztokratikus és a demokra-
tikus kormányzás előnyeiről, 
hátrányairól.) 
Történelmi-társadalmi ada-
tok, modellek és elbeszélések 
elemzése a bizonyosság, a le-
hetőség és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. Spártáról 
a történetírásban kialakult ha-
gyományos kép árnyalása.) 
Különböző szövegek, hang-
anyagok, filmek stb. vizsgá-
lata a történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. Hellász 
történelmét feldolgozó holly-
woodi filmek.) 
 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram elem-
zése/készítése. (Pl. az athéni 
demokrácia kialakulása.) 
Vizuális rendezők (tábláza-
tok, ábrák) készítése. (Pl. 
gyarmatváros és anyaváros 
kapcsolata.) 
 
Tájékozódás időben és tér-
ben: 
Különböző időszakok törté-
nelmi térképeinek összeha-
sonlítása, a változások hátte-
rének feltárása. (Pl. Nagy 
Sándor birodalmának kiala-
kulása térképek alapján.) 
Egyszerű térképvázlatok raj-
zolása különböző információ-
források alapján. (Pl. a görög 
gyarmatosítás fő irányai.) 

 
Vizuális kultúra:  
Az antik görög képzőművé-
szet (pl. a Dárdavivő, a Del-
phoi kocsihajtó, a Laokoón-
csoport). 
 
Matematika:  
Pitagorasz-tétel, Thalész-té-
tel, Eukleidész (euklideszi 
geometria), görög ábécé betű-
inek használata a matemati-
kában. Pi szám jelölése [π]. 
 
Fizika:  
Arkhimédész, ptolemaioszi 
világkép, Arisztotelész termé-
szetfilozófiája. 

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. 
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Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 
esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, helleniz-
mus. 
Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thu-
küdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek. 
Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexand-
ria. 
Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. szá-
zad közepe (Periklész kora), Kr. e. 336-323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 
 

Tematikai egység Az ókori Róma 
Órake-
ret: 12 
óra 

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Ró-
mában. Újszövetségi történetek. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 
felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 
szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazda-
sági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Megismeri a 
birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormányzati hatalom 
sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, jövedelem; po-
litikai tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; társadalmi tényezők – 
társadalmi támogatottság; kulturális tényezők – ideológia; egyéb ténye-
zők – erőszak. Látja, hogy a kormányzati hatalom általában egyének és 
testületek között oszlik meg. Megérti, hogy a gazdasági és katonai hata-
lom birtoklása alapja lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befo-
lyásának, de a politikai befolyás is gazdasági hatalomhoz juttathat em-
bereket. 
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 megfogalmazá-
sára, valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilago-
san érvelni. Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamat-
ábra, 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, államszer-
vezet. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A rendelkezésre álló ismeret-
források értelmezése. (Pl. a 
köztársaság államszervezeti 
ábrái.) 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. gazdaság, 
gazdálkodás a császárkorban.) 

Földrajz:  
Az Appennini-félsziget ter-
mészeti adottságai. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
Bibliai történetek, Vergilius, 
Horatius. 
Az írás kialakulása, jelentő-
sége, nyelvcsaládok. 
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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. 

A tanultak felhasználása új 
feladathelyzetben. (Pl. a gö-
rög és a római mindennapi 
élet összevetése.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Különböző szövegek, hang-
anyagok, filmek vizsgálata a 
történelmi hiteleség szem-
pontjából. (Pl. Róma alapí-
tása, Jézus élete.) 
Feltevések megfogalmazása 
történelmi személyiségek cse-
lekedeteinek, viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Caesar 
és Augustus intézkedései, 
Constantinus reformjai.) 
 
Kommunikáció: 
Önállóan gyűjtött képekből 
tabló készítése. (Pl. a római 
kultúra emlékei napjainkban.) 
Beszámoló készítése népszerű 
tudományos irodalomból, 
szépirodalomból, rádió- és té-
véműsorokból. (Pl. a gladiáto-
rok élete.) 
 
Tájékozódás térben és időben: 
Történelmi időszakok jelleg-
zetességeinek megragadása és 
összehasonlítása. (Pl. hasonló 
tartalmú görög és római ese-
mények kronológiai párba ál-
lítása.) 
Különböző időszakok törté-
nelmi térképeinek összeha-
sonlítása, a változások hátte-
rének feltárása. (Pl. a keresz-
ténység terjedése.) 

 
Matematika:  
A római számok. 
 
Vizuális kultúra:  
Pantheon, Colosseum, Au-
gusztus szobra. 
 
Etika; filozófia:  
A kereszténység története.  
Az európai civilizáció és kul-
túra zsidó és keresztény gyö-
kerei. 
 
Informatika: 
Multimédia CD-ROM hasz-
nálatával Pannónia földrajzi, 
közigazgatási, társadalom- és 
hadtörténeti emlékeinek be-
mutatása. Virtuális utazás az 
ókori Rómában. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentő-
ség. 

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, szuve-
renitás, 
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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. 
Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, 
Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila. 
Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquin-
cum, Sopianae, Savaria. 
Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 
köztársaság létrejötte), Kr. e. 264-146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar ha-
lála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a 
milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 
476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 
 
 

Tematikai egység A középkor 
Órake-
ret: 18 
óra 

Előzetes tudás 
A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 
hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek.  
A középkori járványok. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban végbemen-
nek 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 megjelené-
sét 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 civilizáció-
formáló szerepét. Megismeri a vallási intolerancia kérdéskörét. 
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, fel-
méri a városokat megillető közösségi szabadságjogok és önkormányzati-
ság értékét. Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét és ki-
mutatja a középkori városi civilizáció továbbélését a modern európai ci-
vilizációban. Felismeri a termelés új szervezeti formáinak társadalomfor-
máló hatását. Különböző szempontok alapján összehasonlítja Európa el-
térő gazdasági fejlődésű régióit. Tudja, hogy a népsűrűség eloszlásából 
egy területen sokféle következtetést le lehet vonni (pl. a gazdaság fejlett-
ségéről, a városiasodás mértékéről, a háborús pusztításokról). 
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Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 
tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szöve-
gek jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek dramati-
zálására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Róma örökösei: a Bizánci Bi-
rodalom, a Frank Birodalom, 
és a Német-római Birodalom 
létrejötte. 
Birodalmak. 
 
A nyugati és keleti keresz-
ténység. A középkori egyház 
és az uralkodói hatalom Eu-
rópában. 
Szegregáció, bűnbakkeresés. 
 
Nyugat-Európa társadalma 
és gazdasága a kora közép-
korban. 
Erőforrások és termelési kul-
túrák. 
 
Az iszlám és az arab hódítás. 
Vallások szellemi, társa-
dalmi, politikai gyökerei és 
hatása. 
 
Gazdasági fellendülés és a 
középkori városok születése. 
A technikai fejlődés feltételei 
és következményei. 
 
A rendiség kialakulása. 
 
Nyugat-Európa válsága és 
fellendülése a XIV–XV. szá-
zadban. 
 
A közép- és kelet-európai ré-
gió államai. 
 
Az Oszmán (Török) Biroda-
lom terjeszkedése. 
 
Egyházi és világi kultúra a kö-
zépkorban. 
Korok, korstílusok. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés szaktudomá-
nyi munkákból. (Pl. a feuda-
lizmus terminológiája.) 
Információk önálló rendsze-
rezése, értelmezése és követ-
keztetések levonása. (Pl. a 
keresztes hadjáratok pusztítá-
sai; Európa kultúrájára gya-
korolt hatása.) 
Különböző emberi magatar-
tástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következteté-
sek levonása. (Pl. az iszlám 
mindennapi életet szabályozó 
előírásainak betartása; a val-
lási fanatizmus megjelenési 
okai, megjelenési formái.) 
Ismeretszerzés grafikonok-
ból, diagramokból. (Pl. Eu-
rópa lakosságának becsült nö-
vekedését bemutató diagram 
kapcsán.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Jeanne 
d’Arc életútja és halála.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Kérdések önálló megfogalma-
zása. (Pl. az uradalom felépí-
tésével és működésével kap-
csolatban.) 
Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása a 
történelmi személyiségek cse-
lekedeteinek, viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 
Károly portréja krónikarészlet 
alapján.) 
Feltevések megfogalmazása 
egyes történelmi jelenségek 
hátteréről, feltételeiről, okai-

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 stí-
lus, gótika, reneszánsz (Leo-
nardo, Michelangelo, Raffa-
ello). 
 
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 ered-
ményei. 
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Itália, a humanizmus és a re-
neszánsz. 
Világkép, eszmék, ideológiák. 
Korok, korstílusok. 
 
Hétköznapi élet a középkor-
ban. 

ról. (Pl. a mezőgazdaság fel-
lendülésében szerepet játszó 
tényezők elemzése.) 
Különféle értékrendek össze-
hasonlítása, saját értékek tisz-
tázása. (Pl. a középkori ember 
gondolkodásának átélése és 
megértése; a zsidóság szerepe 
az európai városiasodásban, 
antijudaista törekvések az 
egyház részéről.) 
 
Kommunikáció: 
Vizuális rendezők (tábláza-
tok, ábrák) készítése. (Pl. a 
hűbéri viszony és hűbéri lánc 
bemutatását szolgáló ábra.) 
Mások érvelésének összefog-
lalása és figyelembevétele. A 
véleménykülönbségek tisztá-
zása, a saját álláspont gazda-
gítása, továbbfejlesztése. (Pl. 
miért nem nevezhetők a Nyu-
gatrómai Birodalom bukása 
utáni évszázadok sötét közép-
kornak?) 
Események, történetek, jelen-
ségek dramatikus megjelení-
tése. (Pl. egy középkori vár la-
kóinak egy napja.) 
Esszé írása történelmi-társa-
dalmi témákról. (Pl. a város, 
mint az egyik legsajátosabb 
európai intézmény.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 
Az európai történelem és a 
magyar történelem kölcsönha-
tásainak elemzése. (Pl. össze-
hasonlító időrendi táblázat ké-
szítése a XIV–XV. századi 
Nyugat-, Közép- és Kelet-Eu-
rópa legfontosabb politikai 
eseményeiről.) 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása különböző térké-
pekről. (Pl. az arab hódítás 
fontosabb szakaszainak be-
mutatása.) 

Ének-zene: 
A középkor zenéje; a rene-
szánsz zenéje. 
 
Informatika: 
Internetes gyűjtőmunka és fel-
adatlap megoldása (pl. a ke-
resztes hadjáratok témájában). 
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Egyszerű térképvázlatok raj-
zolása információforrások 
alapján. (Pl. Európa régióinak 
bejelölése a vaktérképen.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és kö-
vetkezmény. 

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 monar-
chia, városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, 
skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, 
szultán, szpáhi, janicsár. 
Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, 
Aquinói Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg. 
Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-ró-
mai Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 
Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 
frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koroná-
zása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a 
Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 
 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  
Órakeret: 
16 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 hó-
dító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. Hu-
nyadi Mátyás portréja. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére vo-
natkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságá-
ból 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 demo-
gráfiai megerősödése növeli a katonai potenciált, s ez felerősíti az ex-
panzív törekvéseket, illetve a politikai megosztottság meggyengíti egy 
régió vagy egy ország katonai ellenálló erejét, és agresszióra csábítja a 
szomszédokat. Látja, hogy a külső agresszió egységbe forrasztja a meg-
támadott ország politikai erőit és lakosságát. 
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A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az 
új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazko-
dási 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 megis-
merésén keresztül belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Ki-
rályság a közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, 
sorsa több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Eu-
rópa fejlődésével. Tudja, hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lé-
nyegesen 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, Könyves 
Kálmán, II. András, IV. 
Béla).  
Uralkodók és államférfiak. 
 
A társadalom és a gazdaság 
változásai a honfoglalástól a 
XIII. század végéig. 
 
A Magyar Királyság mint je-
lentős 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 fo-
lyamán. 
 
A középkori magyar kultúra 
és művelődés emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Kulcsszavak és kulcsmonda-
tok keresése szövegben. (Pl. 
Szent István törvényeiben.) 
Információk gyűjtése és ön-
álló rendszerezése, értelme-
zése. (Pl. az Aranybulla 
elemzése, korabeli törvényi 
előírások az idegenekről; kö-
zépkori városaink jellemzői-
nek, a lakosság összetételé-
nek, rétegződésének kuta-
tása.) 
Tanultak felhasználása új fel-
adathelyzetben. (Pl. korstílu-
sok azonosítása magyaror-
szági műemlékeken.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Érvek gyűjtése a saját véle-
mény alátámasztására, ellen-
vélemények cáfolására. (Pl. a 
magyar honfoglalás lefo-
lyása.) 
Kérdések megfogalmazása a 
források megbízhatóságára, a 
szerző esetleges elfogultsá-
gára, rejtett szándékaira vo-
natkozóan. (Pl. korabeli uta-
zók, krónikaírók leírásainak 
elemzése.) 
Különbségek felismerése és a 
változások nyomon követése 
egy-egy történelmi jelenség 

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 Já-
nos: Rege a csodaszarvasról). 
Janus Pannonius: Pannónia 
dicsérete, Katona József: 
Bánk Bán, Arany János: 
Toldi. 
 
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: 
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kapcsán. (Pl. a jobbágy foga-
lom jelentésváltozása.) 
Híres emberek, történelmi 
személyek jellemzése, felte-
vések megfogalmazása a cse-
lekedeteinek mozgatórugói-
ról. (Pl. Hunyadi Mátyás kül-
politikája.) 
Történelmi jelenetek elbeszé-
lése, eljátszása különböző 
szempontokból. Erkölcsi kér-
déseket felvető élethelyzetek 
megismerése és bemutatása. 
(Pl. Nándorfehérvár ostromá-
nak rekonstruálása magyar és 
török korabeli források alap-
ján.)  
Különböző szövegek, kép- és 
hanganyagok stb. vizsgálata 
történelmi hitelesség szem-
pontjából. (Pl. a XIX. századi 
historizáló festészet alkotásai 
[pl. Feszty-körkép].) 
 
Kommunikáció: 
Esszé írása történelmi-társa-
dalmi témákról. (Pl. I. Károly 
gazdasági reformjainak okai.) 
Történelmi, társadalmi témák 
vizuális ábrázolása. (Pl. a ma-
gyar társadalom változásai az 
Árpád-korban.) 
 
Tájékozódás térben és idő-
ben: 
Tanult események, jelenségek 
topográfiai meghatározása 
térképen. (Pl. a magyarság 
vándorlásának fő állomásai.) 
Az európai és a magyar törté-
nelem eltérő időbeli ritmusá-
nak elemzése. (Pl. a keresz-
ténység felvétele, államok 
alapítása.) 
Egyszerű térképvázlatok raj-
zolása információforrások 
alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

A Magyar Nemzeti Múzeum 
Magyarország története az ál-
lamalapítástól 1990-ig című 
állandó kiállítása középkori 
része Hunyadi Mátyás kori 
anyagának feldolgozása sétá-
lófüzet kitöltésével. 
Internetes gyűjtőmunka a ma-
gyarok eredetével kapcsola-
tos elméletek témájában. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, in-
terpretáció, történelmi nézőpont. 
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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, egyház-
megye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent Korona, 
Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, 
regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, 
úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, 
rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina. 
Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) 
László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. 
(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 
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/ La-
jos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsig-
mond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458-90 (I. 
/Hunyadi/ Mátyás). 

 
 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órake-
ret: 12 
óra 

Előzetes tudás 
Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás 
eszméi. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési 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 egy-
mástól. 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 veszélye-
ket hordoz magában.  
Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi 
felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 
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A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta 
a világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés ál-
talában jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskede-
lemi utak terén lezajló változások átrendezik a régiók közötti gazdasági 
erőviszonyokat, hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai 
következményekkel járnak. Átlátja a tőkés gazdaság működési mecha-
nizmusát, felismeri a termelés új szervezeti formáinak társadalomfor-
máló hatását. Tudja, hogy a reformáció a katolikus egyház világi hatal-
mával való szembefordulás nyomán jött létre, és érti, hogy a hitélet 
megújítása mellett a protestáns gondolkodásmód (önkormányzatiság, 
hivatásetika) terjesztésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyako-
rolt Európára. Megismeri az európai régiók eltérő fejlődését és egy-
másra hatását. 
Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő em-
beri 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 for-
mái. 
 
Reformáció és katolikus meg-
újulás. 
Vallások szellemi, társa-
dalmi, politikai gyökerei és 
hatásai. 
 
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. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés különböző tí-
pusú forrásokból. (Pl. a 95 
pontból a lutheri tanok kimu-
tatása; a barokk stílusjegyei-
nek felismerése képek alap-
ján.) 
Különböző emberi magatar-
tástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következteté-
sek levonása. (Pl. a polgáro-
sult angol nemesség és a 
francia nemesség összehason-
lítása.) 
Információk önálló rendsze-
rezése és értelmezése. (Pl. a 
harmincéves háború okainak 
csoportosítása.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Érvek gyűjtése a saját véle-
mény alátámasztására, ellen-
érvek gyűjtése meghatározott 
álláspontok cáfolására. (Pl. 
forradalom volt-e a XVII. 
századi angliai átalakulás?) 
A különbségek felismerése és 
a változások nyomon köve-
tése egy-egy történelmi jelen-
ség kapcsán. (Pl. az ipari ter-
melési keretek – céh, kiadási, 
felvásárlási rendszer, manu-
faktúra – összehasonlítása.) 

Földrajz:  
Földrajzi felfedezések topo-
gráfiai vonatkozásai, a hol-
land mélyföld, a Naprend-
szer. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
Shakespeare, Molière. 
 
Dráma és tánc:  
Az angol reneszánsz színház 
és dráma, a francia klasszi-
cista 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. 
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Közép- és Kelet-Európa a 
XVI–XVII. században. 
 
A tudományos világkép átala-
kulása. 

 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram készí-
tése. (Pl. a XVI. századi vi-
lágkereskedelem működése.) 
Vizuális rendezők (tábláza-
tok, ábrák) készítése. (Pl. az 
angol polgárháború szakasza-
iról.) 
 
Tájékozódás időben és tér-
ben: 
A történelmi tér változásai-
nak leolvasása térképekről. 
(Pl. a reformáció egyes irány-
zatainak a térhódítása.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, törté-
nelmi 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, abszolutizmus, 
reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, 
barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkot-
mányos monarchia, merkantilizmus. 
Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kál-
vin, Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) 
Péter. 
Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformá-
ció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642-49 (az angol polgárhá-
ború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 
 
 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órake-
ret: 14 
óra 

Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, ku-
ruc mondák és történetek. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag 
egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befo-
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lyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. Érté-
keli a Rákóczi-szabadságharc idején létrejött széles társadalmi összefo-
gás mozgósító erejét és a kölcsönös engedményeken alapuló megállapo-
dás 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 for-
málta jelentősen a magyar művelődéstörténetet, de a katolicizmus meg-
újulása során kialakított hagyományok is 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, háborúk, 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, gaz-
daság és természeti környezet 
a XVI-XVII. századi Magyar-
országon. 
 
A Rákóczi-szabadságharc. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés szaktudomá-
nyi munkákból (pl. Erdély 
aranykoráról). 
Az internet kritikus felhasz-
nálása történelmi ismeretek 
szerzésére. (Pl. a magyaror-
szági oszmán – török építé-
szeti emlékekről.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Különböző történelmi elbe-
szélések összehasonlítása a 
narráció módja alapján. (Pl. 
Brodarics István és Szulej-
mán a mohácsi csatáról.) 
Feltevések megfogalmazása 
egyes történelmi jelenségek 
hátteréről, feltételeiről, okai-
ról. (Pl. Szapolyai királyságá-
nak szerepe az önálló Erdélyi 
Fejedelemség későbbi létre-
jöttében.) 
 
Kommunikáció: 
Vizuális rendezők (tábláza-
tok, ábrák) készítése. (Pl. kép 
alapján váralaprajz elkészí-
tése.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
A reformáció kulturális ha-
tása; Pázmány Péter; 
Zrínyi Miklós: Szigeti vesze-
delem, kuruc költészet, Mi-
kes 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. 
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Egyezmények, szövetségek. Mások érvelésének összefog-
lalása és figyelembevétele. A 
véleménykülönbségek tisztá-
zása, a saját álláspont gazda-
gítása, továbbfejlesztése. (Pl. 
az ország előtt 1526-ban álló 
alternatívák megvitatása.) 
Esszé írása történelmi témák-
ról. [Pl. a török uralom hatása 
Magyarország fejlődésére 
címmel; valamint Schulhof 
Izsák beszámolója Buda visz-
szavívásáról (Budai krónika 
c. forrás elemzése).] 
 
Tájékozódás időben és tér-
ben: 
Az egyetemes és a magyar 
történelem eltérő időbeli rit-
musának és kölcsönhatásai-
nak elemzése. (Pl. a Rákóczi-
szabadságharc és a spanyol 
örökösödési háború esemé-
nyei között.) 
A történelmi tér változásai-
nak leolvasása különböző tér-
képekről. (Pl. az ellenrefor-
máció 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, etnikum, 
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. 
Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó 
István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, 
Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai 
Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 
Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sáros-
patak, Ónod, Nagyszombat, Bécs. 
Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az 
ország tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török 
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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). 

 
 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 
Órake-
ret: 15 
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-fej-
lesztési 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 ké-
pezik. 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 egy-
mást 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 be-
mutatni. Képes a változások megkülönböztetésére. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A felvilágosodás. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
 
A felvilágosult abszolutizmus. 
 
Hatalmi átrendeződés a 
XVIII. századi Európában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Különböző emberi magatar-
tástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következteté-
sek levonása. (Pl. a tömegek 
bekerülése a politizálásba.) 
Információk önálló rendsze-
rezése és értelmezése. (Pl. az 

Magyar nyelv és irodalom:  
A felvilágosodás és a roman-
tika, a francia Enciklopédia, 
Voltaire: Candide. 
 
Vizuális kultúra: Klassziciz-
mus és romantika. 
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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 Euró-
pája és a Szent Szövetség 
rendszere. 
 
Az ipari forradalom és hatá-
sai. 
A technikai fejlődés feltételei 
és következményei. 
 
A XIX. század eszméi. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 

ipari forradalom találmányai 
és jelentőségük.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása 
egyes társadalmi-történelmi 
jelenségek okairól. (Pl. a for-
radalmi terror és szükséges-
sége.) 
Történelmi személyiségek 
jellemzése, feltevések megfo-
galmazása viselkedésük moz-
gatórugóiról. (Pl. Robespi-
erre, Napóleon.) 
 
Kommunikáció: 
Elsődleges történelmi forrá-
sok elemzése, összefüggések 
felderítése. (Pl. a Független-
ségi nyilatkozat elemzése és a 
felvilágosodás hatásának ki-
mutatása.) 
Folyamatábra, diagram készí-
tése. (Pl. a hatalommegosztás 
elvének ábrája.) 
Beszámoló, kiselőadás tartása 
népszerű tudományos iroda-
lomból, (Pl. a szabadkőmű-
vesség témájában.) 
Vizuális rendezők (tábláza-
tok, ábrák) készítése. (Pl. a 
francia forradalom korsza-
kai.) 
Események, történetek dra-
matikus megjelenítése. (Pl. 
XVI. Lajos pere.) 
Esszé írása történelmi, filozó-
fiai kérdésekről (Pl. a „Mi vi-
szi előre a világot? Forrada-
lom vagy szerves fejlődés” 
témájában.) 
 
Tájékozódás időben és tér-
ben: 
Események időrendbe állí-
tása. (Pl. a 1848-as forradal-
mak.) 

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 médiais-
meret:  
A modern nyilvánosság ki-
alakulása. 
 
Informatika:  
Prezentáció készítése (pl. az 
ipari forradalom témájában.) 
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A történelmi tér változásai-
nak leolvasása különböző tér-
képekről. (Pl. Lengyelország 
felosztása.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretá-
ció, 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, ada-
tok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, ter-
mészetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, felvilá-
gosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, ökumenikus 
gondolkodás, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció, an-
tiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövet-
ség, urbanizáció. 
Személyek: Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. 
(Nagy) Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, 
Metternich, Watt, Stephenson, Marx. 
Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok 
Észak-Amerikában, Waterloo. 
Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, 
az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ost-
roma, a francia forradalom kitörése), 1793-1794 (a jakobinus diktatúra), 
1804-1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 

 
 
Tematikai egy-
ség 

Az újjáépítés kora Magyarországon 
Órake-
ret: 9 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemze-
tiségi viszonyok. 

A tematikai 
egység neve-
lési-fejlesztési 
céljai 

� A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, 
a központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés épí-
tőmunkára, ugyanakkor ahhoz, hogy a változások mértékét és jelentősé-
gét 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 közéletünk-
ben a ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szemben-
állása. Látja, hogy mindez egy soknemzetiségű államot eredményezett, 
amely később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. 
Ugyanakkor e nemzetiségek/etnikumok (pl.: német, zsidó) előbb a gaz-
dasági fejlődésben, majd a politikai életben is fontos szerepet játszottak. 
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A tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemze-
tiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Megérti a gazda-
sági, kereskedelmi, kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy Magyar-
ország a Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból 
fakadó problémák lényegét, és reális képet alkot Magyarország birodal-
mon belüli helyzetéről. Érti a vármegyerendszer szerepét a függetlenség 
bizonyos elemeinek a megőrzésében. Látja, hogy a változások kedve-
zően 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 újjászer-
vezése és helye a Habsburg 
Birodalomban. 
 
A felvilágosult abszolutizmus 
a Habsburg Birodalomban. 
 
Társadalmi és gazdasági vi-
szonyok változásai a XVIII. 
században. 
 
A nemzeti ébredés: a kultúra 
és művelődés változásai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonok-
ból, diagramokból. (Pl. a 
korszakra vonatkozó demo-
gráfiai adatok elemzése, ér-
tékelése.) 
A tanultak felhasználása új 
feladathelyzetben. (Pl. a 
felvilágosodás fogalmainak 
azonosítása a korszak ural-
kodói intézkedéseiben.) 
Egy történelmi oknyomo-
zás megtervezése. (Pl. Mar-
tinovics Ignác perújrafelvé-
tele.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalma-
zása a történelmi személyi-
ségek cselekedeteinek, vi-
selkedésének mozgatórugó-
iról. (Pl. II. József politikai 
életpályájának elemzése.) 
 
Kommunikáció: 
Önállóan gyűjtött képekből 
összeállítás, tabló készítése. 
(Pl. nemzetiségek Magyar-
országon.) 
Vizuális rendezők (tábláza-
tok, ábrák) készítése. (Pl. 
jobbágyterheket szemlél-
tető ábra készítése.) 
 
Tájékozódás térben és idő-
ben: 

Földrajz: 
Magyarország természeti 
adottságai. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
Nyelvújítás: Kazinczy Fe-
renc. 
A magyar felvilágosodás 
irodalma: Bessenyei 
György, Csokonai Vitéz Mi-
hály. 
 
Ének-zene: 
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.  
Grafikonok, diagramok ké-
szítése a demográfiai adatok 
szemléltetésére. 
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A történelmi tér változásai-
nak leolvasása különböző 
térképekről. (Pl. Magyaror-
szág etnikai összetételének, 
elemzése.) 
Egyszerű térképvázlatok 
rajzolása különböző infor-
mációforrások alapján. (Pl. 
a népességmozgások irá-
nyainak megjelenítése.) 

Értelmező 
kulcsfogal-
mak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi né-
zőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-
kedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, vá-
ros, 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, cent-
rum, periféria, vallás. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, 
felső tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, tü-
relmi rendelet, jobbágyrendelet. 
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 
Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 
Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740-80 (Mária Terézia), 1780-
1790 (II. József). 

 
 

Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarorszá-
gon 

Órake-
ret: 15 
óra 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a 
forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló tudja megkülönböztetni egymástól azokat az okokat, amelyek 
már jóval a vizsgált esemény előtt léteztek, azoktól, amelyek az ese-
mény közvetlen kiváltó okaiként értékelhetők. Látja, hogy az esemé-
nyek bekövetkeztének vannak közvetett és közvetlen okai, ezt úgy is ér-
telmezhetjük, hogy a dolgok bekövetkeztének mindig vannak közvetett 
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, va-
lamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 
meg. Belátja, hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi 
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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. Konkrét példák bemutatása segítségével belátja, hogy a 
modern Magyarország többféle etnikumból, nemzetiségből épült fel, és 
az átalakulásban a köznemesség mellett jelentős szerepet vállaltak a 
közéletből korábban kiszorított társadalmi rétegek (pl. a zsidó-és német 
eredetű városi polgárság). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az átalakuló társadalom és 
gazdaság. 
Nők és férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, életfor-
mák. 
 
A reformeszmék kialakulása 
és terjedése: Széchenyi István 
programja. 
Fölzárkózás, lemaradás. 
 
A reformmozgalom kibonta-
kozása. 
 
A nemzeti ébredés és a nem-
zetiségi kérdés. 
Kisebbség, többség, nemzeti-
ségek. 
 
A reformkori művelődés, kul-
túra. 
 
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, háborúk, hadviselés. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Különböző emberi magatar-
tástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következteté-
sek levonása. (Pl. a nemesi 
életszemlélet megismerése 
Pulszky Ferenc műve alapján, 
a különböző etnikumok ösz-
szefogása a közös cél érdeké-
ben.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Petőfi 
Sándor halála.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása 
viselkedésük mozgatórugói-
ról. (Pl. Széchenyi István, 
Görgei Artúr; az érdekegyesí-
téssel és a törvény előtti 
egyenlőséggel kapcsolatos vi-
ták bemutatása.) 
Különböző szövegek, hang-
anyagok, filmek stb. vizsgá-
lata a történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. Németh 
László Az áruló című törté-
neti drámája.) 
 
Kommunikáció: 
Elsődleges történelmi forrá-
sok elemzése, összefüggések 
felderítése. (Pl. Széchenyi 

Magyar nyelv és irodalom:  
A felvilágosodás és a reform-
kor irodalma. 
Nemzeti dráma, nemzeti szín-
játszás kezdetei. 
 
Dráma és tánc:  
A XIX. századi magyar szín-
ház és dráma néhány alko-
tása: 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. 
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A kisebbségek, nemzetiségek 
(pl. németek, szlávok, és külö-
nösen a zsidók) szerepe a 
Habsburg udvarral szembeni 
harcokban. A zsidó közösség 
kiemelt részvétele és az ezért 
kirótt kollektív hadisarc. 
Egyenlőség, emancipáció  
 
 
 

programja a Stádium 12 
pontja alapján.) 
Folyamatábra, diagram készí-
tése. (Pl. a reformkori rendi 
országgyűlés felépítése és a 
törvényhozás menete.) 
Események, történetek, jelen-
ségek dramatikus megjelení-
tése. (Pl. Széchenyi és Kos-
suth vitája.) 
 
Tájékozódás időben és tér-
ben: 
Az európai történelem és a 
magyar történelem kölcsön-
hatásainak elemzése. (Pl. az 
1848-as forradalmak kölcsön-
hatásai.) 
Események időrendbe állí-
tása. (Pl. a pesti forradalom 
eseményei.) 

Az 1848-49-es szabadságharc 
számítógépes stratégiai játék 
alkalmazása. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, tör-
ténelmi 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 tel-
jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, po-
litika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monar-
chia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, pe-
riféria. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cen-
zúra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdek-
egyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős 
kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfel-
szabadítás, emancipáció, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nem-
zetiségi törvény. 
Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 
Ferenc, Kossuth Lajos, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Pe-
tőfi Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem Jó-
zsef. 
Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 
Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a 
reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv 
államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. 
április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 
1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimon-
dása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a vilá-
gosi fegyverletétel). 
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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 jellemzői-
nek 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 tájéko-
zódás és gondolkodás érdekében. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hő-
sök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szem-
pontjából értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő érték-
ítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 
Tudja az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján azono-
sítani és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az ál-
lamok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják 
a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat. 
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazda-
sági, 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 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 és ha-
nyatlásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának eredmé-
nyeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó gondo-
latait és kulcsszereplőit. 
Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást ké-
szíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, 
atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, di-
agramokból 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 értel-
mezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 
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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, áb-
rát) 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 raj-
zolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítá-
sára, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához legin-
kább megfelelő térkép kiválasztására. 

 
11–12. évfolyam 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órake-
ret: 16 
óra 

Előzetes tudás 
Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az 
Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafel-
osztásáért, élet a gyarmatokon. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít an-
nak a megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfontosabb 
szerepet az események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a történelmi 
események magyarázata nagyon sok esetben az egyének és csoportok 
személyes indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. Tudja, hogy a 
modern polgári államszervezet új funkciói kiterjedtek az oktatásra, az 
egészségügyre és a szociálpolitikára. Megérti azokat a régi fejlődési ke-
reteket szétfeszítő törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek el 
egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, 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 hor-
dozta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 
gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Belátja, hogy 
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az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, talál-
mányok stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi 
egyenlőtlenségek növekedése stb.) jártak. 
Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, eh-
hez önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Nemzetállami törekvések Eu-
rópában (Olaszország, Né-
metország, a balkáni álla-
mok). 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 
Az Amerikai Egyesült Álla-
mok polgárháborúja és nagy-
hatalommá válása. 
 
Társadalmi és gazdasági vál-
tozások a centrum országai-
ban. 
Szegregáció, bűnbakkeresés 
 
Az iparosodás új szakaszának 
hatásai (társadalom, gondol-
kodás, életmód, épített és ter-
mészeti környezet). 
Technikai fejlődés feltételei 
és következményei. 
 
A munkásság érdekképviseleti 
és politikai mozgalmai, szer-
vezetei. 
 
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 vi-
lág újrafelosztásáért. 
Függetlenség, alávetettség, 
kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. az egyen-
lőtlen fejlődés fogalmának 
értelmezése.) 
Önálló információgyűjtés kü-
lönböző médiumokból. (Pl. 
az ipari forradalom második 
szakaszának találmányai; a 
Dreyfus-ügy.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Különbségek felismerése és a 
változások nyomon követése 
egy-egy történelmi jelenség 
kapcsán. (Pl. szövetségi rend-
szerek.) 
Híres emberek, történelmi 
személyek jellemzése, felte-
vések megfogalmazása a tör-
ténelmi személyiségek csele-
kedeteinek, viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Bis-
marck politikai pályája.) 
Önálló vélemény megfogal-
mazása történelmi esemé-
nyekről, szereplőkről, jelen-
ségekről, filozófiai kérdések-
ről. (Pl. a gyarmatosítás ideo-
lógiája.) 
 
Kommunikáció: 
Esszé írása történelmi – társa-
dalmi témákról. (Pl. a techni-
kai fejlődés hatása a környe-
zetre és az életmódra.) 
Mások érvelésének összefog-
lalása és figyelembe vétele. A 
véleménykülönbségek tisztá-
zása, a saját álláspont gazda-
gítása, továbbfejlesztése. (Pl. 
rabszolgakérdés, női emanci-
páció.) 

Földrajz: 
Kontinensek földrajza, Eu-
rópa országai, Balkán, a vá-
rosfejlődés szakaszai. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
Stendhal, Balzac, Victor 
Hugo, 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: Pas-
teur; Darwin evolúcióelmé-
lete. 
 
Testnevelés és sport: 
Újkori olimpiák. 
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Tájékozódás térben és idő-
ben: 
Történelmi időszakok össze-
hasonlítása a változások 
mennyisége és gyorsasága 
szempontjából. (Pl. gyarmat-
birodalmak kiterjedése a 
XIX. század elején és végén.) 
Események, jelenségek, tár-
gyak, személyek időrendbe 
állítása. (Pl. az olasz és a né-
met egység megvalósulásá-
nak 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, politikai antiszemitizmus, cionizmus, 
szakszervezet, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fej-
lődés, nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 
Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 
Rotschildok, Herzl Tivadar, Viktória királynő, XIII. Leó. 
Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, El-
zász-Lotaringia, Balkán. 
Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861-
65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 
(a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 
1907 (a hármas antant létrejötte). 

 
 

Tematikai egység 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyar-
országon 

Órakeret: 
16 óra 

Előzetes tudás 
Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dua-
lizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt le-
verése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen 
azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége 
volt saját helyzete stabilizálásához. 
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Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos vo-
natkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai él-
mezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos – 
akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellent-
mondást is magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dualiz-
mus 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 Magyaror-
szág fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő 
szerepet játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a 
modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává alakult. 
Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud 
jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felis-
merni és bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szabadságharcot követő 
megtorlás és önkényuralom.  
 
A kiegyezés létrejötte és tar-
talma. 
Államformák, államszervezet. 
 
A kiegyezéshez fűződő viták, 
a kiegyezés alternatívái. 
 
Politikai élet, társadalmi vál-
tozások és gazdasági fejlődés 
a dualizmus korában. 
Fölzárkózás, lemaradás; 
Népesség, demográfia. 
 
Budapest világvárossá vá-
lása. 
 
A nemzetiségi kérdés alaku-
lása, a zsidó emancipáció. 
Szegregáció, bűnbakkeresés 
 
A dualizmus válságjelei. 
 
A tudomány és művészet a 
dualizmus korában. 
 
Életmód a századfordulón. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Példák gyűjtése a szabadság-
harcot követő megtorlás és 
üldöztetés magyar, valamint 
más nemzetiségű áldozatai-
ról, formáiról, eszközeiről, 
méretéről. (Pl. a lengyel, 
olasz és német származású 
honvéd tisztek kivégzése, a 
hazai zsidó közösségekre ki-
rótt hadisarc.) 
Ismeretszerzés különböző írá-
sos forrásokból, statisztikai 
táblázatokból. (Pl. a dualiz-
muskori gyáripar.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése.  
 
Kritikai gondolkodás: 
Erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzetek felismerése, be-
mutatása. (Pl. az aradi vérta-
núk búcsúlevelei, a 
tiszaeszlári vérvád képtelen-
sége.) 
Különböző történelmi elbe-
szélések összehasonlítása a 
narráció módja alapján. (Pl. a 
kiegyezés mérlege Eötvös Jó-
zsef és Kossuth Lajos írásai 
alapján.) 
Feltevések megfogalmazása 
egyes jelenségek hátteréről, 
feltételeiről, okairól. (Pl. a 

Magyar nyelv és irodalom: 
Arany János: A walesi bár-
dok, a századforduló irodalmi 
élete (pl. a Nyugat). 
 
Vizuális kultúra: 
Romantika és realizmus (pl. 
Munkácsy Mihály), a sze-
cesszió és eklektika jellemzői 
(pl. Steindl Imre: Országház). 
 
Ének-zene: 
Liszt Ferenc, az operett szü-
letése, Bartók Béla, Kodály 
Zoltán. 
 
Földrajz: 
Folyamszabályozás, termé-
szetkárosítás, árvizek kiváltó 
okai. 
 
Fizika:  
Az elektrifikáció, a transzfor-
mátor, a villamos mozdony, a 
karburátor. 
 
Testnevelés és sport: 
Magyar olimpiai részvétel – 
Hajós Alfréd, magyar siker-
sportágak (pl. úszás, vívás). 
 
Informatika: 
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zsidó emancipáció okai, a 
zsidóság részvétele a moder-
nizációban.) 
 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram készí-
tése. (Pl. a dualizmus pártvi-
szonyai.) 
Vizuális rendezők (tábláza-
tok, ábrák) készítése. (Pl. a 
dualista állam.) 
Beszámoló, kiselőadás tartása 
történelmi forrásszövegek 
alapján. (Pl. dualizmuskori 
színházkultúra.) 
Események, történetek, jelen-
ségek mozgásos, táncos, dra-
matikus megjelenítése. (Pl. 
jelenetek egy pesti kávéház 
mindennapjaiból.) 
 
Tájékozódás időben és tér-
ben: 
Az európai történelem és a 
magyar történelem kölcsön-
hatásainak elemzése. (Pl. a 
kiegyezés létrejöttét elősegítő 
külpolitikai tényezők szám-
bavétele.) 
A történelmi tér változásai-
nak leolvasása különböző tér-
képekről. (Pl. a magyaror-
szági vasúthálózat fejlődése.) 

Internetes forrásgyűjtés pl. a 
dualizmus kori élclapok (Bo-
lond Miska, Borsszem Jankó, 
Üstökös) anyagából. 

Értelmező kulcs-
fogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 
tény és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfo-
galmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-
kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-
rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, ke-
reskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 
egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 
vallás, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dua-
lista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, 
nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szoci-
áldemokrata Párt, választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, 
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dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anya-
könyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium. 
Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, 
Eötvös József, Löw Immánuel, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle 
Sándor, Tisza István, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 
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 megkoroná-
zása), 1868 (a nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar ki-
egyezés), 1875-90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest 
létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási ve-
resége, belpolitikai válság). 

 
 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret: 
16 óra 

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konflik-
tusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A dualista 
monarchia válsága.  

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcsolat-
ban az okok és a következmények kiválasztása és logikai összerendezése 
között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati össze-
függések feltárása közötti különbségek miatt lényeges eltérések lehetnek 
ugyanazon történelmi esemény bemutatása, értelmezése és értékelése kö-
zött. 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 megoldatlan balkáni helyzet 
együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati eszközök és 
módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási ember- és anyagi 
veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. 
Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező 
új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló mo-
rális hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatá-
sainak mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok te-
kintetben irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a 
legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozat-
vállalás értelmét, ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegy-
veres konfliktus kényszerét. 
Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró 
békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, 
különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi 
események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi törté-
nelem további alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború 
Európa hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális hely-
zetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák 
kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását 
eredményezte. 
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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 világ-
háborúban. 
 
A februári forradalom és a 
bolsevik hatalomátvétel. A 
diktatúra kiépülése Szovjet-
Oroszországban. 
 
A háborús vereség következ-
ményei Magyarországon: az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlása, az őszirózsás for-
radalom, a tanácsköztársa-
ság. 
 
Az első világháborút lezáró 
békerendszer. 
 
A trianoni békediktátum. 
Kisebbség, többség, nemzeti-
ségek. 
 
Új államok Közép-Európá-
ban. A határon túli magyar-
ság sorsa.  
Kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, diagramokból. 
(Pl. háborús veszteségek.) 
Önálló információgyűjtés 
adott témához különböző mé-
diumokból. (Pl. haditudósítá-
sok, plakátok.) 
Információk gyűjtése múzeu-
mokban. (Pl. a korszak hely-
történeti vonatkozásai.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Különböző szövegek, képek, 
plakátok, karikatúrák vizsgá-
lata a történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. Ferenc 
József korának plakátjai, ka-
rikatúrái.) 
Tanult ismeretek probléma-
központú elrendezése. (Pl. 
hadicélok, haditervek – béke-
célok, békeelvek, és ezek 
megvalósulása.) 
 
Kommunikáció: 
Esszé írása történelmi-társa-
dalmi témákról (Pl. a trianoni 
békediktátum hatásai.) 
Mások érvelésének összefog-
lalása és figyelembe vétele. A 
véleménykülönbségek tisztá-
zása. (Pl. Magyarország rész-
vétele a világháborúban.) 
Történetek dramatikus meg-
jelenítése. (Pl. a magyar dele-
gáció részvétele a béketár-
gyalásokon.) 
 
Tájékozódás térben és idő-
ben: 
Kronológiai adatok rende-
zése. (Pl. a háború kiemel-
kedő eseményeinek idő-
rendje.) 

Földrajz:  
Európa domborzata és víz-
rajza. 
 
Magyar nyelv és irodalom:  
Móricz Zsigmond: Barbárok, 
Ady Endre, Babits Mihály 
háborús versei. 
 
Kémia:  
Hadászatban hasznosítható 
vegyi anyagok. 
 
Mozgóképkultúra és médiais-
meret: Tömegkommunikáció, 
médiumok hatása a minden-
napi életre. 
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Néhány kiemelt esemény, je-
lenség topográfiai adatainak 
elhelyezése vaktérképen. (Pl. 
a békeszerződések területi 
vonatkozásai.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizo-
nyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-
fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-
dés, lesüllyedés, népesedés, 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, demokrácia, mo-
narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuvere-
nitás, centrum, periféria, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, ada-
tok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 
frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bol-
sevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Ma-
gyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, egyházelle-
nesség, vallásellenesség, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehér-
terror. 
Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mi-
hály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy Mik-
lós. 
Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Ki-
rályság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Magyar-
ország. 
Kronológia: 1914-18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 
merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 
Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 
bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az ősziró-
zsás 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 bé-
kediktátum aláírása). 

 
 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órake-
ret: 18 
óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 
Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési 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-
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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 
gazdasági viszonyai. 
 
Demokráciák és tekintély-
uralmi rendszerek Európában 
a két világháború között. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
 
Az olasz fasiszta állam és ide-
ológia jellemzői. 
 
A kommunista diktatúra a 
Szovjetunióban. 
 
Az 1929-33-as világgazda-
sági válság jellemzői és kö-
vetkezményei. 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. 
Szegregáció, bűnbakkeresés 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés különböző 
statisztikai táblázatokból, gra-
fikonokból, diagramokból. 
(Pl. a német választások ered-
ményei 1928–33 között; a 
munkanélküliség alakulása az 
Egyesült Államokban 1929–
1937.) 
Különböző emberi magatar-
tástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következteté-
sek levonása. (Pl. a GULAG 
táborainak élete.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása 
egyes társadalmi-történelmi 
jelenségek okairól. (Pl. az an-
tiszemitizmus okai.) 
Különböző szövegek, hang-
anyagok stb. vizsgálata a hi-
telesség szempontjából. (Pl. 
különböző propagandafilmek 
elemzése.) 
Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 

Magyar nyelv és irodalom:  
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 médiais-
meret: 
A média kifejező eszközei és 
ezek hatásmechanizmusa.  
A korszak stílusirányzatai. 
 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet – a berlini 
olimpia (1936). 
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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. 

cselekedeteinek, viselkedésé-
nek mozgatórugóiról. (Pl. 
Gandhi és a polgári engedet-
lenségi mozgalom.) 
 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram készí-
tése. (Pl. a világgazdasági 
válság jelenségei.) 
 
Tájékozódás időben és tér-
ben: 
A történelmi tér változásai-
nak leolvasása különböző tér-
képekről. (Pl. Kelet-Közép-
Európa nemzetiségi térképé-
nek összevetése az első világ-
háború előtti és utáni állam-
határokkal.) 
Történelmi időszakok össze-
hasonlítása a változások 
mennyisége és gyorsasága 
szempontjából. (Pl. a hagyo-
mányos női szerep megválto-
zása fél évszázad alatt.) 

Informatika:  
Archív filmfelvételek kere-
sése az interneten és elemzé-
sük. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, törté-
nelmi 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. 
Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gan-
dhi. 
Topográfia: Kelet-Közép-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Ber-
lin, weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vi-
dék. 
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Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 
létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929-
1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 
(Berlin–Róma tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 
 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret: 
16 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 
következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési 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 valójá-
ban 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 világhá-
ború közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni bé-
keszerződés és annak hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne 
a trianoni békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és 
közgondolkodásra 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. 
Szegregáció, bűnbakkeresés 
 
A magyar külpolitika céljai és 
lehetőségei a két világháború 
között. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 
A revízió lépései és politikai 
következményei Magyaror-
szágon. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. magyar 
gazdaság a két világháború 
között.) 
Különböző emberi magatar-
tástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következteté-
sek levonása. (Pl. az egyes 
társadalmi csoportok életkö-
rülményei.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek mozgatóru-
góiról. (Pl. Horthy Miklós 
politikai életpályája.) 
Történelmi – társadalmi ada-
tok, modellek és elbeszélések 

Földrajz:  
Magyarország és Közép-Eu-
rópa természeti adottságai. 
 
Magyar nyelv és irodalom:  
A Nyugat mint folyóirat és 
mint mozgalom; József At-
tila; a népi írók; a határon túli 
irodalom. 
 
Mozgóképkultúra és médiais-
meret: Tömegkommunikáció, 
médiumok hatása a minden-
napi életre, a magyar hangos-
filmgyártás kezdetei. 
propaganda-eszközök 
 
Biológia-egészségtan:  
Szent-Györgyi Albert. 
 
Vizuális kultúra:  
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Társadalom és életmód Ma-
gyarországon a két világhá-
ború között. 
Szegények és gazdagok vi-
lága. Egyenlőség, emancipá-
ció. 
 
Tudomány és művészet a két 
világháború között. 
 
Tömegkultúra és -sport. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. 

elemzése a bizonyosság, a le-
hetőség és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. a magyar 
külpolitika mozgástere, alter-
natívái.) 
Különböző hanganyagok, fil-
mek vizsgálata a történelmi 
hitelesség szempontjából. (Pl. 
a korabeli játékfilmekből ki-
rajzolódó mindennapi élet és 
társadalomkép összevetése a 
történeti valósággal). 
A Horthy korszak politikai 
antiszemitizmusa valamint a 
kultúra és tudomány területén 
elszenvedett veszteség kö-
zötti kapcsolat feltárása. 
 
Kommunikáció: 
Önállóan gyűjtött képekből 
összeállítás, tabló készítése. 
(Pl. a korszak helytörténeti 
vonatkozásai.) 
Beszélgetés egy társadalmi, 
történelmi témáról. Saját vé-
lemény érthető megfogalma-
zása. (Pl. az antiszemitizmus 
témában.) 
 
Tájékozódás térben és idő-
ben: 
A világtörténet, az európai 
történelem, a magyar történe-
lem eltérő időbeli ritmusának 
és kölcsönhatásainak elem-
zése. (Pl. a német befolyás 
erősödése és hatásai.) 
Néhány kiemelt esemény, je-
lenség topográfiai helyének 
elhelyezése vaktérképen. (Pl. 
a revíziós politika eredmé-
nyei 1938–39.) 

avantgárd – Kassák Lajos. 
 
Informatika:  
Anyaggyűjtés tudatos és kri-
tikus internethasználattal a 
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, 
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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, nyilas 
mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi 
döntés. 
Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, 
Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 
Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 
Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921-31 (Bethlen István 
miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932-1936 (Gömbös 
Gyula miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 
1939. március (Kárpátalja visszacsatolása). 

 
 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret: 
15 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a 
második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, a 
hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellem-
zőit és a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a politi-
kai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének mozgatórugóit, 
azonosítja veszélyeit, 
Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelméletet és annak követ-
kezményeit (megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, meg-
semmisítés). Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második 
világháború, és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész ma-
gyarság tragédiája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként értel-
mezhető a hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálók kire-
kesztése, emigrációba kényszerülése, fizikai megsemmisítése (pl. Neu-
mann, Teller, Szilárd, Rejtő, Radnóti, Szerb). 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. Tisztában 
van a háborús vereség és a megszállás közvetett és közvetlen következ-
ményeivel (pl. malenkij robotra elhurcolt magyar és német származású 
civilek, német nemzetiségű lakosság kitelepítése, a szlovákiai magyarok 
áttelepítése). 
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 tár-
sadalom felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő alapvető tragé-
diákban (pl. a doni katasztrófa, a holokauszt).  
Belátja, hogy a XX. századi kirekesztésen (bűnbakképzésen) alapuló 
népirtások nem mehettek volna végbe a többségi társadalom tevőleges 
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vagy hallgatólagos támogatása, valamint apátiája nélkül. Különösen iga-
zolható ez a holokauszt esetében. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A második világháború kitö-
rése. Hadi és diplomáciai 
események a Szovjetunió el-
leni német támadásig. 
Békék, háború, hadviselés. 
 
A fordulat a háború meneté-
ben. 
 
A szövetségesek együttműkö-
dése és győzelme. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
A második világháború jel-
lemzői. A holokauszt. 
Szegregáció, bűnbakkeresés. 
 
Magyarország háborúba lé-
pése és részvétele a keleti 
fronton. 
 
Kállay Miklós miniszterel-
nöksége. 
 
A német megszállás és nyilas 
uralom. Felszabadulás és 
szovjet megszállás. 
 
Háborús veszteségeink. A zsi-
dóüldözés társadalmi, eszmei 
háttere és a holokauszt Ma-
gyarországon. 
A fanatizmus jellemzői és for-
mái.  

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés szaktudomá-
nyi munkákból. (Pl. Magyar-
ország háborús veszteségei-
ről.) 
Ismeretszerzés különböző írá-
sos forrásokból. (Pl. az első 
és második zsidótörvény; le-
írások és visszaemlékezések 
a malenkij robothoz, valamint 
a kitelepítésekhez kapcsoló-
dóan). 
Emberi magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. kollaboránsok, ellenál-
lók, embermentők, passzív 
szemlélők a második világhá-
borúban.) 
Ismeretszerzés a holokauszt 
témájában a kapcsolódó em-
lékhelyek és múzeumok se-
gítségével (pl. látogatás a Ho-
lokauszt Emlékközpontban, 
illetve a holokauszt más je-
lentős hazai emlékhelyén; az 
auschwitz-birkenau-i haláltá-
bor helyén létrehozott emlék-
hely és múzeum megtekin-
tése).  
 
Kritikai gondolkodás: 
Híres emberek jellemzése (Pl. 
Churchill, a brit elszántság 
jelképe.) 
Értékrendek összehasonlítása, 
saját értékek tisztázása. (Pl. 
Göring-, Höss-idézetek alap-
ján a náci gondolkodásról.) 
Történelmi-társadalmi jelen-
ségek értékelése a saját érték-
rend alapján. (Pl. holokauszt.) 
Filmek történelmi hitelessé-
gének vizsgálata. (Pl. A halál 
ötven órája [1965].) 

Fizika: 
Nukleáris energia, atom-
bomba. 
 
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 médiais-
meret: 
Videó-interjúk, visszaemlé-
kezések, a videó-interjú, mint 
műfaj elemzése. 
 
Informatika: 
Archív filmfelvételek kere-
sése az interneten, és elemzé-
sük. 



257 
 

Kérdések megfogalmazása a 
forrás megbízhatóságára vo-
natkozóan (pl. Horthy Miklós 
emlékiratai kapcsán). 
A zsidótörvények változásai-
nak 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 változásai-
nak leolvasása térképekről. 
(Pl. a náci Németország és a 
Szovjetunió terjeszkedése 
1939–1941.) 
Kronológiai adatok rende-
zése. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, in-
terpretáció, 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, soá, porrajmos, 
genocídium, partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös 
Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi dön-
tés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási 
kísérlet, malenkij robot. 
Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, 
Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi 
Ferenc, Wallenberg. 
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, 
Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, 
Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 
Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyez-
mény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, 
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kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja 
a Szovjetuniót), 1942 (a Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, az 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 ta-
vasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni kataszt-
rófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. 
október 15-16. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hata-
lomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes Nem-
zetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a 
szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

 
 
Tematikai 
egység 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 
Órake-
ret: 8 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 neve-
lési-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 kialaku-
lásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig 
ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők kü-
lönböző 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 integrációja. 
Az új világgazdasági rend-
szer kialakulása. 
Erőforrások és termelési 
kultúrák. 
 
A szovjet tömb kialakulása, 
jellemzői. 
A hidegháborús szembenál-
lás, a kétpólusú világ, a 
megosztott Európa. 
Egyezmények, szövetségek. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés különböző 
írásos forrásokból, vizuális 
rendezők készítése. (Pl. a két 
szuperhatalom jellemzőinek 
összegyűjtése.) 
A tanultak felhasználása új 
feladathelyzetekben. (Pl. Ke-
let-Közép-Európa országai-
nak szovjetizálása.) 
 
Kommunikáció: 

Magyar nyelv és irodalom: 
Orwell, Szolzsenyicin, Hra-
bal, Camus, Garcia 
Marquez. 
 
Kémia: 
Hidrogénbomba, nukleáris 
fegyverek. 
 
Vizuális kultúra: 
A posztmodern, 
intermediális művészet. 
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A gyarmati rendszer felbom-
lása (India, Kína), a „har-
madik világ”. 
 
A közel-keleti konfliktusok. 
Izrael Állam létrejötte, az 
arab világ átalakulása. Iz-
rael a Közel-Kelet demokra-
tikus állama, a Kárpát-me-
dencén kívüli legnagyobb 
magyar ajkú kisebbség ott-
hona. 
 

Folyamatábra, diagram ké-
szítése. (Pl. a két szuperhata-
lom katonai kiadásai.) 
Beszélgetés egy társadalmi, 
történelmi témáról. Saját vé-
lemény megfogalmazása. 
(Pl. az iszlám fundamentaliz-
mus okai, hatásai.) 
 
Tájékozódás térben és idő-
ben: 
Múltban élt emberek életé-
nek összehasonlítása a jelen-
nel. (Pl. Közép-Európa álla-
mai a szocializmus időszaká-
ban és napjainkban.) 
Tanult helyek megkeresése a 
térképen. (Pl. a két tömb 
meghatározó államai.) 

Testnevelés és sport: Olim-
piatörténet. 

Értelmező 
kulcsfogal-
mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népese-
dés, 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, 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), ber-
lini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, 
újantiszemitizmus. 
Személyek: Sztálin, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Ken-
nedy, Ben Gurion. 
Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 
Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi 
béke, India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az 
NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet 
atombomba), 1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. kong-
resszusa, a szuezi válság), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai for-
radalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai 
rakétaválság), 1962-1965 (a második vatikáni zsinat).  
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Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órake-
ret:  10 
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. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az okait 
kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy miért 
következett be az esemény, hanem azt is, hogy miért nem valami más 
történt helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggé-
seit. Átlátja, hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek nézeteit, 
döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  
Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni bű-
neit. Átérzi a forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak a 
sorsát, szolidáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommu-
nista diktatúra a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztá-
sok következményeként 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 jel-
legzetességei. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
 
Életmód, életviszonyok, 
munka, sport, kultúra, szóra-
kozás. 
 
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc okai, háttere, 
főbb eseményei, jellemzői, 
szereplői. 
Forradalom, reform és komp-
romisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés személyes be-
szélgetésekből és megfigyelé-
séből. (Pl. az 1956-os esemé-
nyek résztvevőinek visszaem-
lékezéseiből.) 
A tanultak felhasználása új 
helyzetekben. (Pl. Magyaror-
szág szovjetizálása.) 
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc utcai hőseinek 
(Pl.: Angyal István, Pongrácz 
Gergely; Mansfeld Péter) 
megismerése elbeszélések, 
tanulmányok és visszaemlé-
kezések segítségével. 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Tóth Ilona 
ügye.) 
Ismeret szerzése a diktatúra 
történetéhez kapcsolódó em-

Magyar nyelv és irodalom: 
Illyés Gyula: Egy mondat a 
zsarnokságról. 
 
Mozgóképkultúra és médiais-
meret: 
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 megisme-
rése. 
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lékhelyek és múzeumok se-
gítségével (pl. látogatás a 
Terror Háza Múzeumban, a 
recski munkatábor területén 
létesült emlékhely [recski 
Nemzeti Emlékpark] felkere-
sése). 
Ismeretszerzés különböző írá-
sos forrásokból, vizuális ren-
dezők készítése. (Pl. magyar 
lakosság kivándorlásának és 
emigrációjának irányai, célál-
lomásai [pl. Nyugat Európa 
országai, USA, Izrael] lét-
számadatai, és következmé-
nyei.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Feltételezések megfogalma-
zása híres emberek viselkedé-
sének mozgatórugóiról. (Pl. 
Nagy Imre/Kádár János 
1956-os szerepvállalása.) 
Érvek gyűjtése feltevések 
mellett és ellen, az érvek kri-
tikai értékelése. (Pl. koncep-
ciós perek.) 
Többféleképpen értelmezhető 
szövegek jelentésrétegeinek 
feltárása. (Pl. a Rákosi-kor-
szak viccei.) 
 
Kommunikáció: 
Beszélgetés egy történelmi 
témáról. (Pl. a Nyugat maga-
tartása 1956-ban.) 
Folyamatábra, diagram készí-
tése. (Pl. az 1945. és 1947. 
évi választások eredményei.) 
 
Tájékozódás időben és tér-
ben: 
A világtörténet, az európai és 
a magyar történelem kölcsön-
hatásainak elemzése. (Pl. az 
1956-os forradalom és kör-
nyezete.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 
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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, em-
beri 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 
családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 
Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 
Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, 
Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 
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). 

 
 
Tematikai 
egység 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 
Órake-
ret: 8 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 neve-
lési-fejlesztési 
céljai 

� A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú vi-
lágrend megszűnéséhez. Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági 
berendezkedés fejlődésképtelenségét. 
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 
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. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Szovjet-amerikai konfliktu-
sok, a versengés és együtt-
működés formái, területei. 
 
Demokrácia és a fogyasztói 
társadalom nyugaton – dik-
tatúra és hiánygazdaság ke-
leten. 
 
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. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Különböző élethelyzetek 
megfigyelése. (Pl. minden-
napi élet a vasfüggöny két 
oldalán.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. az SZKP 
XX. kongresszusa.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések történelmi sze-
mélyiségek cselekedeteinek 
mozgatórugóiról. (Pl. szovjet 
és amerikai politikusok sze-
repe a korszakban.) 
Elbeszélések, filmek vizsgá-
lata a hitelesség szempontjá-
ból. (Pl. A mások élete 
[2006].) 
Mindennapi élethelyzetek el-
beszélése, eljátszása a külön-
böző szereplők nézőpontjá-
ból. (Pl. a hippi mozgalom.) 
 
Kommunikáció: 
Képi és egyéb információk 
elemzése. (Pl. szovjet és 
amerikai karikatúrák elem-
zése.) 
 
Tájékozódás térben és idő-
ben: 
Kronológiai adatok rende-
zése. (Pl. a hidegháború, 
enyhülés, kis hidegháború.) 
Egyszerű térképvázlatok ké-
szítése. 

Mozgóképkultúra és média-
ismeret: Tömegkommuniká-
ció, a média és a mindennapi 
élet. 
 
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. Szórakoz-
tató zenei műfajok. 

Értelmező 
kulcsfogal-
mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyí-
ték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népese-
dés, 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, perifé-
ria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 
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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 ta-
vasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon. 
Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescus, Willy Brandt, 
Thatcher, Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Ha-
vel, II. János Pál. 
Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Kro-
nológia: 1964-1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”), 
1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 
(az első Holdra szállás), 1975 (a helsinki értekezlet), 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  
Órake-
ret: 10 
óra 

Előzetes tudás 
A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kul-
turális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 
rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt törté-
nelem különbözőségeiről. Tudatosítja a hatalom által a társadalomra 
kényszerített kompromisszum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocia-
lista időszak Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt 
hatásait. Megérti, hogy Kádár János személye és a nevével fémjelzett 
korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt. 
A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 
kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéle-
tek jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét, és tisztában van an-
nak mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer 
válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lé-
nyegi reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 
Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figye-
lembe vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykü-
lönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Megtorlás és a konszolidá-
ció. 
 
Gazdasági reformok, társa-
dalmi 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 statisztikai 
táblázatokból, diagramok-
ból. (Pl. a földterületek 
nagyságának változása 
1956-1980 között.) 
Ismeretszerzés írásos forrá-
sokból. (Pl. a gazdasági me-
chanizmus reformja.)  
Emberi magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Németh László, Nagy 
László, Sütő András, Weö-
res Sándor, Ottlik Géza, Ör-
kény István. 
 
Mozgóképkultúra és média-
ismeret: Dokumentumfil-
mek, híradók elemzése; stí-
lusirányzatok: budapesti is-
kola. 
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A rendszerváltozás „forgató-
könyve”, mérlege, nyertesek 
és vesztesek. 
Forradalom, reform és 
kompromisszum. 
 
Nemzetiségek Magyarorszá-
gon a kétpólusú világ idő-
szakában. 
Népesség, demográfia. 
 
A határon túli és a világban 
szétszóródott magyarság 
helyzete a kétpólusú világ 
időszakában. 

(Pl. a Kádár-korszak besú-
gói; ellenzéke.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása 
egyes társadalmi-történelmi 
jelenségek hátteréről. (Pl. a 
magyar társadalom megbé-
kélése a kádári hatalommal.) 
Tételmondat meghatározása, 
szövegtömörítés. (Pl. a rend-
szerváltó pártok programjai.) 
Többféleképpen értelmez-
hető szövegek jelentésréte-
geinek feltárása. (Pl. a Ká-
dár-korszak viccei.) 
 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram ké-
szítése. (Pl. a parlamenti 
patkó az 1990-es választás 
után.) 
Beszámoló, kiselőadás tar-
tása (Pl. ifjúsági szubkultú-
rák a Kádár-korszakban cím-
mel.) 
 
Tájékozódás időben és tér-
ben: 
A világtörténet, az európai 
és a magyar történelem köl-
csönhatásainak elemzése. 
(Pl. összehasonlító kronoló-
giai táblázat készítése.) 

Testnevelés és sport: Olim-
piatörténet, magyar részvétel 
és sikerek a korszak olimpi-
áin. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-
kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népes-
ségrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrá-
sok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentariz-
mus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
emberi jog, állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, am-
nesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három 
T”, lakótelep, televízió, Rubik-kocka, ellenzéki mozgalmak, szamiz-
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dat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki ke-
rekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, 
MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, plu-
ralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkot-
mánybíróság. 
Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, An-
tall József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 
Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-Nagy-
maros. 
Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 
1968 (az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 
megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az 
Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori talál-
kozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 
1989. június 16. (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése), 1989. ok-
tóber 23. (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és 
egyesülési törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati vá-
lasztások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 
 
Tematikai egy-
ség 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
Órakeret 
: 8 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 
A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 
Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, 
migráció, klímaváltozás. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

� A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak 
előnyei és hátrányai ismeretében. 
Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háborúel-
lenesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a de-
mokratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, fo-
lyamatok árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás lé-
nyegét. Kialakul benne a környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez 
kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismeri a társadalom egészé-
nek érdekeit. 
Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ 
fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, ki-
hívások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokol-
dalú feldolgozására. 
Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogalma-
zására, és magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai tan-
tárgyak ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az információs – technikai 
forradalom és a tudásipar. A 
globális világgazdaság új ki-
hívásai és ellenmondásai. 
Technikai fejlődés feltételei 
és következményei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Az internet felhasználása 
történelmi ismeretek szerzé-
sére. (Pl. atomfegyverrel 
rendelkező országok az ez-
redforduló után.) 

Földrajz: 
Az EU kialakulása, jellem-
zői, tagállamai; globális vi-
lággazdaság napjainkban, 
globális környezeti problé-
mák; népesség, népesedés, 
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Erőforrások és termelési 
kultúrák. 
 
A fenntarthatóság dilemmái. 
A civilizációk, kultúrák kö-
zötti ellentétek kiéleződése. 
 
Az egypólusútól a többpó-
lusú világrend felé. 
 
A mediatizált világ. A tö-
megkultúra új jelenségei 
napjainkban. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. 
 
Az Európai Unió alapelvei, 
intézményei, működése és 
problémái. 

Vizuális rendezők (tábláza-
tok, ábrák, vázlatok) készí-
tése. (Pl. a mai hatalmi vi-
szonyokat bemutató ábra.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
Adatok, modellek, elbeszélé-
sek elemzése a bizonyosság, 
a lehetőség és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. globális 
világ fejlődésének határai.) 
Erkölcsi kérdéseket felvető 
helyzetek felismerése, bemu-
tatása. (Pl. klónozás) 
 
Kommunikáció:  
Tabló készítése önállóan 
gyűjtött képekből. (Pl. glo-
bális 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 törté-
nelem eltérő időbeli ritmusá-
nak és kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. centrumok és 
perifériák napjainkban.) 

urbanizáció; fejlődő és fej-
lett országok 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, törté-
nelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-
kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népesség-
robbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-
rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, ke-
reskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, peri-
féria, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigaz-
gatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés.  

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, val-
lási fanatizmus, xenofóbia, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális 
felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, 
fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszk-
rimináció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 
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Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George 
W. Bush. 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 
Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 
(a NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok 
ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az 
EU-hoz, köztük Magyarország is). 

 
 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 
Magyarországon 

Órake-
ret: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. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

� A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, el-
kötelezettje 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, nemzetiségek, illetve a ha-
tárokon túl élő magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 
A tanuló átlátja a békés rendszerváltozás jelentőségét, és tudatosulnak 
benne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulá-
sok társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak 
nyertesei és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazsá-
gosságnak megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt 
követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb kü-
lönbségekkel. Reális kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és le-
hetőségeiről az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb kül-
kapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emigráns 
közösségek híd szerepe. 
Képes a nemzet, kisebbség, nemzetiség és a helyi társadalmak fogalmak 
szakszerű használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfo-
galmazni az elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A posztszocialista régió és 
Magyarország helyzete, 
problémái 1990 után. 
 
A közjogi rendszer jogállami 
átalakítása és intézményrend-
szere 1990 után. 
Hatalommegosztás formái, 
színterei. 
 
A piacgazdaságra való átté-
rés és az átalakulás ellent-
mondásai, regionális gazda-
sági különbségek. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. Magyar-
ország demográfiai helyzete.) 
Magatartástípusok, élethely-
zetek megfigyelése, követ-
keztetések levonása. (Pl. ki-
sebbségek, nemzetiségek ha-
táron innen és túl.) 
Az internet felhasználása tör-
ténelmi ismeretek szerzésére. 
(Pl. Magyarország és az Eu-
rópai Unió kapcsolata.) 
 

Informatika: 
Információkeresés, informá-
ció-felhasználás. 
 
Matematika: 
Diagramok, táblázatok, grafi-
konok – adatleolvasás, készí-
tés, értelmezés, statisztikai fo-
galmak ismerete. 
 
Etika; filozófia:  
Korunk erkölcsi kihívásai. 
Kirekesztés, fajgyűlölet. 
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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. 
Szegregáció, bűnbakkeresés 
 
A határon túli magyarság 
helyzete. Magyarok a nagyvi-
lágban. 
Kisebbség, többség, nemzeti-
ségek. 

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 társa-
dalmi, történelmi témáról. 
Saját vélemény megfogalma-
zása. (Pl. cigányság /romák 
integrációja.) 
Események, történetek, jelen-
ségek dramatikus megjelení-
tése. (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.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, tör-
ténelmi 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, kirekesztés, fajgyűlölet, 
anti-cionizmus, 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 (Ma-
gyarország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenni-
uma), 2004 (Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 
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Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret: 
4 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi is-
meretek, 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 
szubkultúrák. 
 
A helyi társadalom, a civil 
társadalom és az önkéntesség. 
 
Nemzet és nemzetiség. 
Kulturális és etnikai kisebbsé-
gek, nemzetiségek Magyaror-
szágon. 
 
Esélyegyenlőtlenség és hátrá-
nyos társadalmi helyzet. Tár-
sadalmi felelősségvállalás és 
szolidaritás. 
 
A nagy ellátórendszerek 
(egészségügy, társadalom-biz-
tosítás, oktatás) 
megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Családtípusok azonosítása és 
jellemzése személyes tapasz-
talatok és a médiából vett pél-
dák alapján. 
 
Kritikai gondolkodás: 
A nemzeti, a közép-európai, 
valamint az európai identitás 
értelmezése. 
 
Kommunikáció: 
Aktuális szocializációs kérdé-
sek, dilemmák és problémák 
megvitatása. 
A többes identitás fogalmának 
és gyakorlati érvényesülésé-
nek megvitatása. 
Egy nemzetiség, valamint egy 
hátrányos helyzetű társadalmi 
csoport életének bemutatása 
szóban vagy írásban. 

Földrajz:  
Magyarország régiói; demo-
gráfiai mutatók; a magyar tá-
jak 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, fe-
lelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 
 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 
A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi 
formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével 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. 
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Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 
gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosí-
tása. 
A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek meg-
ismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 
Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgo-
zása. 

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 is-
mérvei. 
 
A magyar választási rendszer 
(országgyűlési és helyható-
sági választások). 
A politikai részvétel formái. 
A közvetett és a közvetlen de-
mokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A magyarországi országgyű-
lési választások modellezése.  
A hazai helyhatósági választá-
sok működési mechanizmusá-
nak modellezése. 
 
Kritikai gondolkodás: 
Az állampolgári jogok és kö-
telességek kölcsönös viszony-
rendszerének elemzése. 
A felelősségteljes választói 
magatartás értelmezése. 
A többes állampolgárság fo-
galmának értelmezése. 

Földrajz:  
Az Európai Unió kialakulása 
és működésének jellemzői. 
 
Etika:  
Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 
választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 
részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 
párt, parlamenti küszöb, alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

 
 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret: 
5 óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek.  
A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztala-
tok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazda-
sági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 
A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, el-
fogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
Az állam gazdasági szerepvál-
lalása és kapcsolata a gazda-
ság különböző szereplőivel. 
Az állam bevételei. Az állam 
stabilizációs, redisztribúciós 
és tőkeallokációs feladatai. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Az adók és járulékok szerepé-
nek megértése a modern nem-
zetgazdaságok működésében. 
A vállalkozási formák kü-
lönbségeinek megértése, kü-
lönféle példák elemzése ré-
vén. 

Földrajz:  
A modern pénzügyi közvetí-
tőrendszer a világgazdaságban 
(pénzügyi piacok, nemzetközi 
monetáris intézmények, 
nemzetközi tőkeáramlás,  
környezeti problémák, fenn-
tarthatóság és az állam). 
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A költségvetési és a monetáris 
politika eszköztára, szerepe a 
gazdaságpolitikai célok meg-
valósításában. 
 
A pénzpiac működése, megta-
karítók és forrásigénylők. A 
pénzügyi közvetítők helye a 
nemzetgazdaságban. 
 
A vállalkozások helye a nem-
zetgazdaságban, szerepük a 
GDP megtermelésében. 
Vállalkozási formák. Vállal-
kozások létrehozása és mű-
ködtetése. A vállalkozások és 
a piac kapcsolata.  
Az üzleti terv. 

A banki és a nem banki pénz-
ügyi közvetítők sajátos gazda-
sági szerepeinek azonosítása. 
Néhány hazai vállalkozás és a 
vállalkozói életforma megis-
merése példákon keresztül. 
 
Kritikai gondolkodás: 
A tőkeszerzés különféle lehe-
tőségeinek (tőzsde, értékpapí-
rok, lízing) összehasonlítása. 
Az állami szerepvállalás és az 
adózás közötti kapcsolatok 
feltárása. 
A pénzügyekkel, gazdasággal 
foglalkozó írott vagy audiovi-
zuális médiaszövegek elem-
zése és feldolgozása. 
Vázlatos üzleti terv készítése 
szituációs gyakorlat kereté-
ben. 
Vita az adózási morállal kap-
csolatos kérdésekről. 

 
Etika:  
A felelősség új dimenziói a 
globalizáció korában. 

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 munká-
val kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 
A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jel-
lemzőjének megismertetése. 
A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felisme-
rése, elfogadása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
A munkaerő és a piac kapcso-
lata. Munkaerőpiaci elvárá-
sok itthon és külföldön. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Munkaerőpiaci információk 
gyűjtése, a magyarországi és 
az uniós lehetőségek feltérké-
pezése (állások és elvárások). 
Egy állás elnyeréséhez kap-
csolódó lépések megismerése, 

Magyar nyelv és irodalom:  
Tájékozódás listaszerű, nem 
folyamatos szövegekben. Is-
merkedés az olyan, végrehaj-
tásra szánt, aktusszerű szöve-
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Szakképzettség. Álláskeresési 
technikák. Pályakezdés, beil-
leszkedés a munkahelyi közös-
ségbe. 
 
Munkajogi alapok. Foglalkoz-
tatási formák. 
A munkaszerződés tartalma. 
 
A munkaviszonyhoz kapcso-
lódó jogok és kötelezettségek 
(munkaszerződés, bérszámí-
tás, adózás, egészségbiztosítás 
és nyugdíjbiztosítás, kollektív 
szerződés). 
 
A munkaviszony megszűnése, 
munkanélküli ellátás, álláske-
resési támogatás, visszatérés 
a foglalkoztatásba. 

tapasztalatok szerzése a doku-
mentumok kezelésével kap-
csolatban (álláshirdetés, tájé-
kozódás, önéletrajz, motivá-
ciós levél, interjú, munkaszer-
ződés). 
A munkaviszonyhoz kapcso-
lódó adózási, egészség- és tár-
sadalombiztosítási teendők 
modellezése. 
Saját bankszámla nyitásának, 
bankkártya kiváltásának és az 
internetes bankfiók használa-
tának modellezése. 
Tájékozódás a munkanélkü-
liek ellátásáról, átképzési és 
visszatérési lehetőségekről a 
területileg illetékes hivatalo-
kon keresztül. 
Kommunikáció: 
A munkahelyi közösségbe 
való beilleszkedés problémái-
nak modellezése szerepjáték 
keretében. 
Az egyéni és a vállalati érdek 
ütközését megjelenítő viták 
szervezése. 

gekkel, mint a számla, az ön-
életrajz, a szerződés és az 
adóbevallás. 
 
Informatika: Információk 
gyűjtése az internetről. Bemu-
tatók, dokumentumok készí-
tése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 
foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 
munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jöve-
delemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, mun-
kanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 
 
Tematikai egy-
ség 

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 érettségi 
vizsgára. 

 
 

A fejlesztés 
várt eredmé-
nyei a két évfo-
lyamos ciklus 
végén 

Az újkori és modern kori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, ese-
mények rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzmé-
nyeinek felismerése, a nemzeti öntudatra és aktív állampolgárságra nevelés. 
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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 modern korban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondol-
kodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek ár-
nyalt felismerése, több szempontú értékelése. 
A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és modern 
kori egyetemes történelemre. 
A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 
rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi 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 ér-
tékeli, 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 modern korban 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, amelyek 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 hatal-
mává, 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 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, törté-
nelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszok-
ból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi 
oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése 
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szintjére. Legyen képes az internet kritikus és tudatos használatára törté-
nelmi, 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 ön-
álló véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelensé-
gekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefogla-
lására, értékelésére és figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok cá-
folására, 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 (területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság 
stb.) hátterének feltárására. 
Legyen képes a nemzet, a kisebbség, a nemzetiség fogalmának és a helyi 
társadalom fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi 
felelősségvállalás, 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 kapcso-
lódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve 
szolgáltatások rendszerét átlátni. 
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ETIKA 
A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  

Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értel-
mének megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének meg-
erősítésével felkészíti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés konf-
liktusainak kezelésére, tudatosítja döntéseik, cselekedeteik erkölcsi jelentőségét. 

Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, vélemé-
nyük 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 társadalmi 
és kulturális sokszínűséget és váljanak képessé a megértésen, kölcsönös segítségen, s a más 
kultúrák iránti nyitottságon alapuló együttműködésre társaikkal. Ismerjék fel az élővilág gazdag 
változatosságának értékét. 

Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nat-ban az erkölcsi neveléssel kapcso-
latos 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, kérde-
zésre, véleményalkotásra, érvelésre és párbeszédre épülő módszertana révén – erőteljes befo-
lyáshoz juthat az anyanyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésében. A tanórák keretében 
feldolgozandó témák jól támogatják a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését, ösztö-
nöznek a másokért és a közösségért való felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes 
megfogalmazásának elvárása pedig elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőké-
pesség fejlődését.  

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör fel-
dolgozása 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. 



277 
 

˗ 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, nemzetiségekkel 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 pro-
jektfeladat megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében.  
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Tematikai egység Alapvető etika 
Órakeret: 
9 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. 
 
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. 
Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 
 
A felelősség kérdése 
Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – fe-
lelősség másokért. 
 
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. Ön-
állóság és példakövetés. Magánérdek és közjó.   

Filozófia:  
Az elérhető boldogság.  
A szabad akarat és a rossz 
kérdései. Az értékteremtő 
ember és a hatalom. Szabad-
ság, választás, felelősség, 
szorongás. 
 
Társadalmi, állampolgári is-
meretek:  
Pályakezdés, álláskeresés. 
Munkaerő-piaci elvárások 
itthon és külföldön.  

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. 
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Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 
szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok kiala-
kulásának sajátosságai Kelet-Közép-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. Párválasztás. Felelősség a társakért. 
Szexuáletika.  
Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők és 
gyermekek. A családi élet válságai. 
 
Társadalmi szolidaritás 
Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság, kölcsönös segít-
ség. 
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.  
 
Szavak és tettek 
Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember le-
alacsonyítása, 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, nemzetiségek és vallási kisebbségek, 
illetve a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés er-
kölcsi problémái, rasszizmus, kirekesztés. 
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 cigányság (a romák), 
helyzete és integrációjá-
nak folyamata. 
A zsidóság Magyaror-
szágon. 
Antiszemitizmus, kire-
kesztés, genocídium. 
 
Földrajz:  
Magyarország és a 
Kárpát-medence föld-
rajza; a magyarság által 
lakott, országhatáron túli 
területek. 
 
Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret: 
A média társadalmi sze-
repe. 
Médiareprezentáció, va-
lószerűség, hitelesség. 
Médiaetika, médiasza-
bályozás. 
 
Társadalmi, állampol-
gári ismeretek: Kulturá-
lis és etnikai kisebbsé-
gek, nemzetiségek ha-
zánkban. 
Esélyegyenlőtlenség és 
hátrányos társadalmi 
helyzet. 
Szolidaritás és társa-
dalmi felelősségvállalás. 
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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, antijudaizmus, antiszemitizmus, genocídium, hátrányos 
megkülönböztetés, kisebbség, nemzetiség; igazságosság, szolidaritás, ön-
kéntesség. 

 
 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 
9 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, jövő-
kép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizáció 
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.  
Szellemi és anyagi tulajdon védelme és a felelős piaci magatartás. 
Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: kör-
nyezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi egyenlőt-
lenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, népességrobbanás, tö-
meges 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 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
A tudományos-technikai 
forradalom. Az emberi-
ség az ezredfordulón: a 
globális világ és problé-
mái. 
A globális világgazdaság 
fejlődésének új kihívásai 
és ezek hatása hazánk fej-
lődésére. 
 
Földrajz:  
globális kihívások, mig-
ráció, mobilitás.  
 
Biológia-egészségtan: 
környezet és fenntartha-
tóság. 
 
Filozófia:  
Az ökológiai válság eti-
kai vonatkozása. Bioeti-
kai állásfoglalások napja-
inkban. 
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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. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 
környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-megelő-
zés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsovinizmus, em-
berközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös öröksége, a jövő nem-
zedékek jogai, szellemi tulajdon, szerzői és szabadalmi jog, eredetvédelem, 
védjegy. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

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. 
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 FÖLDRAJZ 
A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A Föld kozmikus környezete 
Órakeret  
4 óra 

Előzetes tudás 
A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei 
(napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság 
a térbeli és időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépíté-
séről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megérté-
sén keresztül. A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesz-
tése, helyes elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) 
nagyságrendjéről. A rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépíté-
sében megfigyelhető törvényszerűségek felismerésén keresztül. A tudo-
mányos és az áltudományos elméletek közötti különbség megvilágítása 
az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése  
A geocentrikus világkép és a heliocentrikus világkép összevetése, a 
bolygók mozgásának törvényszerűségei.  
 
A Világegyetem 
A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a Nap-
rendszer kapcsolata és méretei. A Naprendszer tagjai, felépítésének 
törvényszerűségei. A kőzetbolygók (Föld-típusú bolygók) és a gáz-
óriások (Jupiter-típusú bolygók) jellemzőinek összehasonlításai, a 
kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzői. A Nap mint 
csillag felépítése, tevékenységének földi hatásai példák alapján. 
 
Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 
Az űrkutatás legfontosabb mérföldkövei és korszerű eszközei, leg-
újabb eredményei. Az űrkutatás magyar vonatkozású eredményeinek 
megismerése. A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  
 
A Föld mint égitest 
A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményei és 
ezek hatása az ember életére. Periodikusan ismétlődő jelenségek – 
időszámítás, a helyi idő, a zónaidő gyakorlat jelentősége, egyszerű 
számítások elvégzése. 
 
A Hold 
Jellemzői, földi hatásai, a holdfázisok és a fogyatkozások kialakulá-
sának magyarázata. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
az ókor és a középkor 
tudományos gondolko-
dása. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom:  
mitológia. 
 
Fizika:  
a bolygómozgás törvé-
nyei, a tömegvonzás 
törvénye, forgómoz-
gás, viszonyítási rend-
szer, a csillagok ener-
giatermelése, elektro-
mágneses sugárzás, ré-
szecskesugárzás, nyo-
más, hőmérséklet, erő-
ellenerő, űrkutatás. 
 
Kémia:  
hidrogén, hélium, gá-
zok. 
 
Matematika:  
logika, matematikai 
eszközhasználat. 
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Biológia-egészségtan: 
az élet fogalma, foto-
szintézis. 
 
Informatika:  
digitális információ-
források használata, 
informatikai eszközök 
használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, mozgástörvény, kőzetbolygó 
(Föld-típusú bolygó), gázóriás (Jupiter-típusú bolygó), tengely körüli for-
gás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi idő, zónaidő, holdfázis, 
nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A földi tér ábrázolása 
Órakeret  
4 óra 

Előzetes tudás 
A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemlé-
leti térképolvasás. A földrajzi fokhálózat elemei, tájékozódás a fokhá-
lózat segítségével.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása. Gyakorlottság kiala-
kítása a különböző típusú térképek mint információforrások használa-
tában (közölt információk felismerése értelmezése és felhasználása). A 
modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld megisme-
résében és gyakorlati célok megvalósításában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A térkép 
A modern térképkészítés elvei. A földrajzi fokhálózat értelmezése 
és használata. A vetület fogalma, a vetülettípusok alkalmazhatósá-
gának korlátai. A térképek csoportosítása méretarány és tartalom 
alapján. 
Tájékozódás a térképen és a térképpel: távolság- és magasságmeg-
határozási és a méretarányhoz kapcsolódó számítási feladatok meg-
oldása különböző méretarányú térképeken. Tájékozódási, számítási 
feladatok megoldása a fokhálózat használatával. A terepi tájékozó-
dás eszközei és gyakorlata. Különböző típusú térképeken közölt in-
formációk értelmezése és felhasználása. Térképvázlatok, illetve 
egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 
 
Távérzékelés és térinformatika 
A műholdfelvételek típusai, alkalmazásuk lehetőségeinek bemuta-
tása példák alapján. Földi képződmények, jelenségek azonosítása 
műholdfelvételeken. A GPS működési elve és jelentősége. A föld-
rajzi információs rendszer (GIS) fogalma, hasznosításának gyakor-
lati példái. Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve 
térinformatikai rendszerek mindennapi életben való sokoldalú fel-
használhatóságára (pl. veszély előrejelzése, környezet károsodásá-
nak felismerése). 

Matematika: arányszá-
mítás, mértékegysé-
gek. 
 
Informatika:  
adat, információ, adat-
bázis. 
 
Fizika: elektromágne-
ses sugárzás, űrkutatás. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai térkép, 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  
9 óra 

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítések egyszerű modellje. A szárazföldek, óceá-
nok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. 
Az alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőinek 
ismerete. A hazánkban előforduló leggyakoribb üledékes és vulkáni 
kőzetek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó 
rendszer bemutatása. Az anyagok különböző körülmények közötti el-
térő fizikai viselkedése bemutatásával az oksági gondolkodás erősí-
tése.  
Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az ese-
mények sorrendiségének felismerése révén. A véges ásványkincs-
készletek hasznosításának példáján olyan képesség és szemlélet kiala-
kítása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és 
az egymással ütköző érdekek felismerésére révén hozzájárul a kör-
nyezet iránti felelősségérzet növeléséhez, a tanultakat felhasználni ké-
pes, megalapozott érvelés iránti igény kialakulásához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete, ásványtani összetétele 
A belső gömbhéjak fizikai és geokémiai; jellemzői, a tulajdonságok 
változásában megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  
 
A kőzetlemezek és mozgásaik következményei 
A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfonto-
sabb tulajdonságainak összehasonlítása. A kőzetlemez-szegélyek tí-
pusai - közeledő, távolodó és elcsúszó lemezszegélyek jellemző fo-
lyamatainak és következményeinek leírása különböző konkrét példák 
alapján. A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvény-
szerűségei. A földrengések következményei, cunami. A károk mér-
séklésének lehetőségei példák alapján. A társadalom felelős alkal-
mazkodása a földrengésveszélyes zónákban. A nemzetközi segítség-
nyújtás szerepe.  
A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása. 
A vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusok-
kal, magyarázó ábrák elemzése. 
Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén lejátszódó folyamatok ösz-
szehasonlítása.  
A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló munká-
jának kapcsolata, szerepük bemutatása példák alapján. 
 
Ásványkincsek 
A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése. 

Kémia:  
szerves és szervetlen 
vegyületek, keverék, 
ötvözet,  
ásványok, kőszén, 
szénhidrogén, hal-
mazállapotok. 
 
Biológia-egészség-
tan: élő anyag, evolú-
ció, rendszertan. 
 
Matematika:  
térbeli mozgások el-
képzelése, időegysé-
gek, időtartammérés. 
 
Fizika:  
úszás, sűrűség, nyo-
más, hőmérséklet, 
erőhatások, szilárd 
testek fizikai változá-
sai, hullámterjedés. 
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A kőzetek csoportosítása. Az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó leg-
gyakoribb kőzettípusok jellemzése. 
A kőzetek felhasználásának, hasznosításának bemutatása példák 
alapján.  
Példák gyakori ércásványokra. Magmás és üledékes ércképződés. Az 
ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák alapján.  
Fosszilis energiahordozók – a kőszén és a szénhidrogének keletkezé-
sének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 
 
A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti 
problémák 
Az építkezések, az ásványkincsek kitermelésének környezeti követ-
kezményei – információk gyűjtése és feldolgozása. 
A fosszilis energiahordozók felhasználásnak környezeti következmé-
nyei. 
A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása 
példák alapján. 
 
A talaj 
A talajképződés folyamatának összefüggései. 
A talaj szintjeinek jellemzői. Az elterjedtebb zonális és azonális tala-
jok jellemzése.  
A talaj környezeti hatásjelző szerepének bemutatása példák alapján. 
A talajpusztulás mérséklésének lehetőségei. 
 
Földtörténet 
A kormeghatározás módszereinek összehasonlítása. 
A földtörténeti időskála elemzése. időegységeinek rendszere. 
A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok 
nyomai bolygónkon, területi előfordulásuk bemutatása. Az élet elter-
jedésének, a környezet változásának fő eseményei.  

Magyar nyelv és iro-
dalom:  
szöveg- elemek idő-
rendjének felisme-
rése.  
 
Etika:  
az erőforrásokkal 
való etikus gazdálko-
dás, egyéni és társa-
dalmi érdek. 
 
Informatika:  
digitális információ-
források használata, 
informatikai eszkö-
zök használata.  

Kulcsfogal-
mak/ fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-
mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás, 
kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, érc-
képződés, kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, időszak, kor, nagyszer-
kezeti elem, domborzati forma, rekultiváció. 

Topográfiai is-
meretek 

Gondwana, Pangea, Tethys.  
Pajzsok (ősföldek) tanult példái. A Kaledóniai-, a Variszkuszi-, a Pacifi-
kus-, 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 
9 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és az időjárási jelenségek felismerése. A felmelege-
dés, a víz körforgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek 
térbeli és időbeli változásai. A Föld gömb alakjának következménye 
az éghajlati övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok elő-
fordulásának területi példái. Éghajlati diagram.  
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A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A légkör mint rendszer folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatá-
sának bemutatása. Az emberi tevékenység légkörben lezajló folyama-
tokra gyakorolt hatásának bemutatásával a személyes felelősség és 
cselekvés szükségességének felismertetése, igény és képesség kialakí-
tása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra. A lokális károsító fo-
lyamatok globális veszélyforrásokká válásának példájával a lokális és 
globális szemlélet kapcsolatának beláttatása. Az időjárás okozta ve-
szélyhelyzetek felismerése, képesség fejlesztése a helyes és mások 
iránt is felelős cselekvésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

A légkör anyagai és szerkezete 
A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri 
folyamatokban betöltött szerepének megismerése.  
A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, 
szerepük értékelése a földi élet szempontjából. 
A levegő felmelegedése: 
A levegő felmelegedésének folyamata és törvényszerűségei, folya-
matábrák elemzése, a hőmérsékletváltozásához kapcsolódó egy-
szerű számítási feladatok megoldása. 
A felmelegedést meghatározó tényezők. A felmelegedést módosító 
tényezők – hatásuk gazdasági-energetikai hasznosíthatóságának pél-
dái.  
 
A felhő- és csapadékképződés 
A felhő- és csapadékképződés feltételei és összefüggései. A levegő 
nedvességtartalmához, a csapadékképződéshez kapcsolódó számí-
tási feladatok megoldása. 
A talaj menti és a hulló csapadék típusainak jellemzése. 
 
A levegő mozgása 
A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése. 
A légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  
A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása. Az egyes szél-
rendszerek jellemzése. A jellegzetes helyeik szelek példái.  
A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában 
betöltött szerepük igazolása.  
 
Időjárás, időjárási frontok 
Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Szöve-
ges és képi, időjárás-előrejelzés értelmezése. Időjárási adatok alap-
ján következtetések levonása.  
A hideg és a meleg front összehasonlítása példák a mindennapi éle-
tet befolyásoló szerepükre. Felkészülés az időjárás okozta veszély-
helyzetekre, - a helyes és másokért is felelős magaratás kialakítása.  
 
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 
A pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemző formák 
felismerése. A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének 
gazdasági következményei. 

Kémia:  
gázok jellemzői, gáz-
törvények, a víz tulaj-
donságai, kémhatás, 
kémiai egyenletek, 
légnyomás, hőmér-
séklet, áramlások. 
 
Fizika:  
hőmérséklet, a hő-
mérséklet változása, 
kicsapódás légnyo-
más, hőmérséklet, 
áramlások sebesség. 
 
Biológia-egészség-
tan: légzés, keringés, 
légúti betegségek, al-
lergia. 
 
Matematika: száza-
lékszámítás, matema-
tikai eszköztudás al-
kalmazása. 
 
Informatika:  
digitális információ-
források használata, 
informatikai eszkö-
zök használata. 
 
Etika:  
az egyéni felelősség 
felismerése, felelős 
viselkedés és segít-
ségnyújtás veszély-
helyzetekben. 
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A légszennyezés következményei 
A legnagyobb légszennyező források megnevezése.  
A szennyeződés élettani, gazdasági stb. következményeinek bemu-
tatása példák alapján. 
Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása, a károsítás 
mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 
Aktuális információk gyűjtése és feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állandó, változó, erősen változó gáz, troposzféra, sztratoszféra, üvegház-
hatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, termikus 
egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípus, talaj 
menti csapadék, hulló csapadék, időjárási-előrejelzés, kibocsátás, szállí-
tás, leülepedés, ózonréteg, globális felmelegedés, savas csapadék, a szél 
pusztító és építő munkája, erózió. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A vízburok földrajza 
Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 

Az óceánok és jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók felszín-
formáló munkájának jellemzői példái, árvíz. A tavak jellemzői. Hazánk 
legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb folyói, 
tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. Vízszennye-
zés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következmé-
nyeinek, illetve a növekvő termelés és fogyasztás a vízburokra gyakorolt 
hatásainak felismerése. A személyes felelősség és cselekvés szükséges-
ségének, lehetőségeinek felismerése, a felelős környezeti magatartás 
iránti igény kialakítása. Annak megértése, hogy a lokális károsító folya-
matok a kölcsönhatások révén globális veszélyforrásokká válhatnak. 
Annak megértése, hogy az egészséges ivóvíz biztosítása egyre nagyobb 
gondot okoz bolygónkon, ezért elengedhetetlen az ésszerű, takarékos 
vízfelhasználás. A vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek 
felismerése, képesség a helyes és mások iránt is felelős cselekvésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vízburok tagolódása, a vízkészlet összefüggéseinek megismerése  
A vízburok tagolódása. A tengerek típusai, jellemzőik bemutatása 
példák alapján. A tengervíz sajátos jellemzőinek kiemelése. 
 
A tengervíz mozgásai 
A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal  
A tengeráramlást kialakító tényezők bemutatása. A tengeráramlás 
éghajlatmódosító szerepének bemutatása példák alapján. Hideg és 
meleg tengeráramlások példái.  
A tengerjárást kialakító tényezők összefüggései. A jelenség kapcso-
lata a torkolattípusokkal. 
 
A felszín alatti vizek 
A felszín alatti vizek típusai. Az egyes víztípusok jellemzése. Gazda-
sági jelentőségük megismertetése példák alapján. 

Kémia:  
víz, oldatok, oldódás, 
szénsav, nitrátok. 
 
Fizika:  
légnyomás, áramlások, 
tömegvonzás, energia. 
Biológia-egészségtan: 
eutrofizáció, vízi élet-
közösségek. 
 
Informatika:  
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Veszélyeztetettségük okainak és következményeinek feltárása. 
 
Felszíni vizek 
Folyók - a vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam ösz-
szefüggéseinek feltárása.  
Tavak - a tómedencék kialakulásának típusai példák alapján. A tavak 
pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek be-
mutatása. 
 
A víz és a jég felszínformáló munkája 
Az épülő és a pusztuló tengerpartok jellemzése. 
A folyóvíz felszínformáló tevékenységének, az építő és pusztító 
munka következményeinek bemutatása. 
A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának pél-
dái.  
A jellemző felszínformák felismerése képeken, terepen, következte-
tés kialakulásuk folyamatára.  
 
A karsztosodás 
A karsztosodás folyamatának bemutatása.  
A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése. 
A jellemző felszínformák felismerése képeken, terepen, következte-
tés a kialakulásuk folyamatára. 
 
A vízburok mint gazdasági erőforrás 
Ár- és belvízvédelem szerepének bemutatása hazai példákon. A ve-
szélyhelyzetek kialakulásához vezető folyamatok megismerése. He-
lyes és felelős magatartás veszélyhelyzetekben.  
A gazdaság vízigényének példái. A vízenergia hasznosításának lehe-
tőségei és korlátai.  
A vízi szállítás jellemzői, a víz mint idegenforgalmi vonzerő példái.  
 
A vízburok környezeti problémái 
A legnagyobb szennyezőforrások megnevezése. A szennyeződés 
élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alap-
ján. 
Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása, a károsítás mér-
séklésében.  
Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  
Az ivóvíz biztosításának nehézségei, következményei. A vízzel való 
takarékosság lehetőségei.  
Aktuális információk gyűjtése és feldolgozása. 

digitális információfor-
rások használata, infor-
matikai eszközök hasz-
nálata.  
 
Etika:  
az erőforrásokkal való 
etikus gazdálkodás, 
egyéni és társadalmi 
érdek, az egyéni fele-
lősség felismerése, ön-
kéntes segítőmunka. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, 
vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő 
tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztje-
lenség, karsztforma.  

Topográfiai is-
meretek 

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Holt-
tenger, Jenyiszej, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó, Gyilkos-tó, 
Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Szamos, Száva, sze-
gedi Fehér-tó, Szelidi-tó.  
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Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A földrajzi övezetesség 
Órakeret 
9 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 egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak felismertetése, hogy az éghajlat meghatározó jelentőségű más 
földrajzi tényezők alakításában. A földrajzi övezetesség elemeinek 
megismertetése során a rendszerszemlélet kialakulása. A természeti 
adottságok és a mezőgazdasági tevékenység közötti összefüggések fel-
ismertetése. Az éghajlat szerepének felismertetése a táplálkozás és a 
napi életvitel alakításában. Annak megértetése, hogy az egyes elemek-
ben 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 kialakulásának törvényszerűségei, a 
valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának bemutatása. Az 
övezetességet kialakító és módosító tényezők szerepének értelme-
zése. 
Az övezetesség rendszerének értelmezése. 
Az egyes övezetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok 
jellemzése.  
 
A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 
Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvénysze-
rűségek és összefüggések feltárása.  
Az övezetek tagolódásának törvényszerűségei. Az éghajlati jellem-
zők 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. 
Az övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következmé-
nyeik bemutatása. 
 
A függőleges övezetesség 
A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása. 

Fizika:  
meteorológiai jelensé-
gek fizikai alapjai. 
 
Matematika:  
modellek és diagramok 
értelmezése, adatleol-
vasás. 
Biológia-egészségtan: 
életfeltételek, életkö-
zösségek, biomok, öko-
lógiai kapcsolatrend-
szerek, talaj, az élővi-
lág rendszerezése. 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
szöveg-egységek kö-
zötti tartalmi különbsé-
gek felismerése. 
Informatika:  
digitális információfor-
rások használata, infor-
matikai eszközök hasz-
nálata. 
Etika:  
más kultúrák iránti ér-
deklődés. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szoláris éghajlati övezetesség, valódi éghajlati övezetesség, földrajzi öveze-
tesség, övezet, öv, terület, vidék, zonális talaj, természetes élővilág, függő-
leges övezetesség, erdőhatár, hóhatár. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Társadalmi folyamatok a 21. század elején 
Órakeret 
4 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 megértése. Ér-
deklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek 
megismerése iránt. Az idegen nyelvtudás fontosságának beláttatása. 
Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő voná-
sainak felismertetése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüg-
gésének belátása. A témához kapcsolódóan a médiában megjelenő hírek 
kritikus értelmezés képességének kialakítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején 
A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek megis-
merése, okainak feltárása. A folyamatok következményeinek megfo-
galmazása. A fiatal és az elöregedő társadalmak jellemzőinek össze-
vetése, következtés a társadalmi folyamatokra, problémákra.  
A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése.  
A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltartot-
tak). 
A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási felada-
tok megoldása, következtetések levonása az eredmények alapján. 
Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak 
bemutatása (pl. hírek, nyomtatott, illetve digitális információforrások 
alapján), az okok feltárása. 
 
A népesség összetétele 
Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.  
Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti ki-
sebbség, nemzetiség fogalmának értelmezése konkrét példák alapján.  
A világ nyelvi, kulturális és vallási sokszínűségének jellemzése.  
 
Településtípusok – urbanizáció 
A települések csoportosítása különböző szempontok alapján, példák 
megnevezése.  
A különböző településtípusokon élők életkörülményének, életmódjá-
nak összevetése. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
demográfiai folyama-
tok; vallás, nemzeti-
ség; a városok kialaku-
lása, urbanizáció jel-
lemzői. 
 
Biológia-egészségtan: 
emberfajták. 
 
Matematika:  
logikus gondolkodás, 
matematikai eszköz-
használat. 
 
Idegen nyelv:  
a nyelvtanulás fontos-
sága (motiváció). 
 
Informatika:  
digitális információfor-
rások használata, infor-
matikai eszközök hasz-
nálata. 
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A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk 
megértése. Az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és a 
fejlődő világban. Az agglomerációk kialakulásának bemutatása.  
A nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása.  

Etika:  
a vallás szerepe; más 
kultúrák értékeinek el-
ismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, népesedési folyamat, népes-
ségrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor 
várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív né-
pesség, munkanélküliség, vendégmunkás, tanya, farm, falu, város, város-
szerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai is-
meretek 

Magyarország megyéi és megyeszékhelyei és megyei jogú városai, nyugat-
európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népesség tömörülések, a világvallá-
sok központjai. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A világgazdaság jellemző folyamatai 
Órakeret 
10 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 felismerése. A pénz világa alapvető folya-
matainak, intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek alkal-
mazásának képessége a mindennapi pénzügyi helyzetekben. A hitelfel-
vétel esetleges veszélyeinek beláttatása. Érdeklődés felkeltése a napi 
pénzügyi-gazdasági folyamatok megismerése iránt. A témához kapcso-
lódóan a médiában megjelenő hírek kritikus értelmezésének képessége. 
Pénzügyi döntéseik mérlegelésének képessége, a vállalkozó szellemű, 
kreatív állampolgárrá válás igényének kialakulása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 
A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam piac-
gazdaságban betöltött szerepének megismerése. 
A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelme-
zése. A gazdasági fejlettség területi különbségeinek példái: a cent-
rum- és periféria térségek jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vo-
násai. Különböző típusú statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget 
tükröző adatsorok értelmezése.  
A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi tele-
pítő tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái. A gazda-
sági szerkezet fogalma, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazda-
sági fejlettség összefüggéseinek bemutatása országpéldák alapján. 
A gazdasági és a foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a 
foglalkozási átrétegződés bemutatása példák alapján.  
 
Integrációs folyamatok 
Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értéke-
lése. Az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása.   
A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 
 
A globalizáció 
A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése. 
A transznacionális vállalatok (TNC) működésének jellemzése, a ter-
melésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalatpéldákon. A glo-
balizáció és a TNC-k kapcsolatának felismerése.  
A globalizáció következményei, mindennapi életünkre gyakorolt ha-
tásának bemutatása.  
 
A monetáris világ 
A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői.  
A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások meg-
ismerése. (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta).  

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
az eltérő gazdasági fej-
lettség történelmi alap-
jai, Európa a 20. szá-
zad második felében, 
gazdaságtörténet. 
 
Matematika: statiszti-
kai adatok értelme-
zése, kamatszámítás. 
 
Etika:  
a pénz szerepe a min-
dennapi életben. 
 
Informatika:  
digitális információ-
források használata, 
informatikai eszközök 
használata.  
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Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása. Az 
infláció következményeinek mérlegelése.  
A tőzsde működésének jellemzői.  
A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az 
egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén. Az eladósodás 
és az adósságválság kialakulásának folyamata.  
A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak meg-
ismerése. 
A gazdasági és pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok 
gyűjtése, értelmezése, a vélemények ütköztetése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, 
területi fejletségi 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 
12 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 kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi és gazdasági követ-
kezményeinek beláttatása. Hazánk földrajzi adottságainak reális értéke-
lése. Az egyén, a helyi, illetve a regionális közösségek szerepének, le-
hetőségeinek felismertetése a gazdaság fejlődésében. A földrajzi isme-
retek alkalmazásának képessége, kreatív, vállalkozó szemléletű gondol-
kodás megalapozása. Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb kör-
nyezetüket érintő társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, 
döntések megismerése iránt. Képesség a hazánkkal, illetve a Kárpát-
medencével kapcsolatos társadalmi-gazdasági tartalmú információk, 
híradások értelmezésére. Hazánk természeti, társadalmi, kulturális és 
tudományos értékeinek megismerése alapozva a magyarsághoz, a hazá-
hoz, a szűkebb és tágabb környezethez való kötődés megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 
A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 
A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  
Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megisme-
rése, a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemuta-
tása példák alapján. 
 
A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 
Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi 
adottságainak értékelése és összehasonlítása. A társadalmi-gazda-
sági fejlődés és fejlettség területi különbségeinek bemutatása. A tár-
sadalmi-gazdasági központok megismerése. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: Magyarország tör-
ténelme. 
 
Művészetek:  
az épített környezet ér-
tékei. 
 
Biológia-egészségtan: 
védett növények és álla-
tok. 
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Védelem alatt álló természeti és kulturális értékeink, a nemzeti par-
kok és a világörökségi helyszínek védett értékeinek rendszerezése, 
idegenforgalmi szerepük feltárása. A legfontosabb idegenfogalmi 
célpontok bemutatása.  
 
Határokon átívelő kapcsolatok 
A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása. 
A Kárpát-medence eurorégió: működésük értelmezése.  
Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, nem-
zetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
hazai tájakról készült le-
írások. 
 
Informatika:  
digitális információfor-
rások használata, infor-
matikai eszközök hasz-
nálata. 
 
Etika:  
kulturális érték, a ha-
zánkban élő nemzetisé-
gek kulturális értékei-
nek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrás, gazdasági rendszerváltozás, eladóso-
dás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségi különbség, tranzitforgalom, 
gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygépkocsi-
gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, eurorégió.  

Topográfiai is-
meretek 

Településpéldák az alábbi szempontokból:  
határátkelőhely, vallási és kulturális központ, a kitermelés, az energiagaz-
daság központjai, élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület tele-
pülése, idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték hely-
színe, világörökség-helyszín. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 
Európában 

Órakeret 
10 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 Unió, illetve a kontinens országainak természeti és társa-
dalmi-kulturális sokszínűségének felismertetése. Nyitottság az országok 
természeti és kulturális értékeinek megismerése iránt. Az Európai Unió-
val, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, információk értel-
mezése, érdeklődés 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. Az Európai Unió tagországai által kö-
zösen megfogalmazott értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi maga-
tartás iránti igény kialakulása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió 
Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők meg-
nevezése, az ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét 
példáinak megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhe-
lyezése a világgazdaságban. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
Európa a 20. század 
második felében, az 
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A területi fejlettség különbségei Európában 
Az Európai Unió mag-területei: Németország, Franciaország, a Bene-
lux-államok és Nagy-Britannia gazdaságának jellemző vonásai, sze-
repük az Európai Unió gazdaságában. 
Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc gazda-
ságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak kiemelése. 
A gazdasági fejlődés sajátos útjai Észak-Európában és a mediterrán 
térségben példák alapján. 
Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a pi-
acgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági következménye-
inek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, Szlovákia, és Románia 
gazdasági fejlődésének közös és egyedi vonásai. A jugoszláv utódál-
lamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai.  
Kelet-Európa: a gazdasági átalakulás jellemzői Ukrajna és Oroszor-
szág példáján.  

Európai Unió kialaku-
lása Szovjetunió, szo-
cializmus. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom:  
útleírások, tájleírások. 
 
Informatika:  
digitális információ-
források használata, 
informatikai eszközök 
használata.  
 
Etika:  
más kultúrák értékei-
nek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gazdasági unió, eurozóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 
fejlettségi különbség, regionális politika, magterület, perifériaterület, fel-
zárkózás.  

Topográfiai is-
meretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli terüle-
tek központjai. 
Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrov-
nik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, 
Lyon, Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rot-
terdam, Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, 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 
10 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve 
azok meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi–gazdasági 
és környezeti sajátosságai. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek prob-
lémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségességének be-
látása. A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismerte-
tése, az okok megértetése. Világunk természeti és társadalmi – kulturális 
sokszínűségének felismertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése 
iránti felelősség kialakulása. Nyitottság más országok természeti és kul-
turális értékeinek megismerése iránt. A Föld közeli és távoli országaival 
kapcsolatos hírek, információk értelmezése, érdeklődés a közösséget, az 
egész emberiséget érintő témák, események megismerése iránt. Az álta-
lános emberi jogok (pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való 
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jog) érvényesülése iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tiszte-
let kialakulása. A segítő szándékú, az emberi fejlődést szolgáló karitatív 
tevékenység tisztelete, illetve az ebben való közreműködés képessége. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia 
Délnyugat-Ázsia világgazdasági jelentőségének, kulturális-vallási 
sokszínűségének bemutatása.  
Japán meghatározó szerepének belátása Kelet- és Délkelet-Ázsia gaz-
dasági fejlődésében. Délkelet-Ázsia gyorsan iparosodott országainak 
fejlődési sajátosságai. 
A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) fejlődésének sajá-
tos vonásai.  
Ázsia elmaradott térségeinek társadalmi-gazdaság problémái.  
 
Amerika 
Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ gaz-
dasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági fejlődés 
sajátosságai, területi jellemzői. 
Latin-Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társa-
dalmi-történelmi adottságok bemutatása. A gazdasági fejlődés góc-
pontjainak jellemzői. A fejlődés ellentmondásainak feltárása az adó-
paradicsomok példáján. Brazília feltörekvő gazdaságának jellemzése, 
a fejlődést elősegítő és megnehezítő tényezők kiemelése. 
 
Afrika 
A fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok feltárása, a 
gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése. Észak-Afrika és tró-
pusi Afrika földrajzi adottságainak összehasonlítása, a társadalmi-
gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái. A Dél-Afrika (Dél-afri-
kai Köztársaság) fejlődésében szerepet játszó tényezők bemutatása.  

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
ókori öntözéses kultú-
rák (Egyiptom, Mezo-
potámia, India, Kína), 
világvallások 
gyarmatosítás, nagy 
földrajzi felfedezések, 
az Amerikai Egyesült 
Államok megalaku-
lása. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
útleírások, tájleírások. 
 
Művészetek:  
távoli tájak népeinek 
kulturális értékei. 
 
Informatika:  
digitális információfor-
rások használata, infor-
matikai eszközök hasz-
nálata. 
 
Etika:  
más kultúrák értékei-
nek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világgazdasági centrum, periféria, gyarmatosítás, japán csoda, posztin-
dusztriális társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazda-
ság, demográfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ül-
tetvény, farmgazdaság, 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, Panama, Venezuela. 
Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Tel-Avív, 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. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 
környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő termé-
szeti és társadalmi-kulturális értékei. A Világörökség részeként megneve-
zett értékek. A geoszférák környezeti problémái. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak megértetése, hogy a természeti és a társadalmi-gazdasági folyama-
tok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és fogyasz-
tás elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából alapvető fontos-
ságú. A lokális folyamat – globális következmény elv értelemében az 
egyén és a helyi közösségek felelősségének beláttatása. Folyamatos tájé-
kozódás igénye a környezeti témában, a környezetbarát termékek, eljárá-
sok megismerése iránti igény kialakulása. A témához kapcsolódó médiá-
ban elhangzó információk kritikus értelmezésének képessége. Törekvés a 
fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt tartó átalakítá-
sára, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi körben egyaránt. 
A természetes környezet, a természetes tájak és életközösségek sokszínű-
ségében rejlő szépség felismertetése, ennek megőrzését segítő magatartás-
forma kialakulása. A témában megszerzett ismeretek tudatos alkalmazá-
sának képessége a mindennapi életben, és majd később a munka világá-
ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 
Az egyes szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az 
összefüggések feltárása, a lokális szennyeződés globális következmé-
nyeinek igazolása példákkal.  
A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt ha-
tásának bemutatása.  
 
Demográfiai és urbanizációs válság 
A népességrobbanás kialakulása és következményei, a folyamat össze-
függéseinek, területi jellemzőinek feltárása.  
A nagyvárosok terjeszkedése - az urbanizációs folyamatok területi jel-
lemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági következményei-
nek feltárása példák alapján.  
 
Élelmezési válság 
Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak felis-
merése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatásainak 
igazolása konkrét 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 

Kémia:  
a szennyeződésekhez 
kapcsolódó kémiai fo-
lyamatok, szennyező-
anyagok, gyártási fo-
lyamatok, műanyagok, 
égés. 
 
Biológia-egészségtan: 
környezeti ártalmak, 
egészséges táplálko-
zás, hiánybetegségek, 
elhízás, GMO, rend-
szertan, védett növé-
nyek és állatok. 
 
Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
demográfia, urbanizá-
ció. 
 
Fizika:  
energia, üvegházhatás, 
elektromágneses és ra-
dioaktív sugárzások. 
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A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az energia- 
és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének megismerése. Az al-
ternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak feltárása.  
A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a terme-
lésben és a fogyasztásban. A fogyasztói társadalom, illetve a tudatos 
fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése és összevetése.  
A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás: a különböző megoldási 
lehetőség összevetése.  
 
A környezet- és a természetvédelem feladatai 
Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közre-
működés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a regio-
nális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a fenn-
tarthatóság eléréséért.  
A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, 
a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése. A meg-
valósítás eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 

 
Informatika:  
digitális információfor-
rások használata, infor-
matikai eszközök hasz-
nálata. 
 
Etika:  
a jövő generációért ér-
zett felelősség. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klíma-
változás, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás, ivóvízellátás, vízhiány, né-
pességrobbanás, élelmezési válság, urbanizációs válság, fogyó és megújuló 
energiaforrás, energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív hulladék-
gyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntarthatóság,  
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói jegyzőkönyv. 

Topográfiai is-
meretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globális 
hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának hely-
színei. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a cik-
lus végén 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított föld-
rajzi (általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaság-
földrajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós képzetekkel a 
környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az idő-
beli változások nagyságrendjéről.  
Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára.  Is-
merjék fel a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyil-
vánuló 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 geoszférá-
kat ért környezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. Legyenek ké-
pesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggé-
sek bemutatására.  
Legyenek képesek alapvető összefüggések felismerésére és megfogalmazá-
sára az egész Földre jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsola-
tosan. Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integráci-
ókat a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Legyenek képesek össze-
vetni és értékelni az egyes térségek, illetve országok eltérő társadalmi-gazda-
sági adottságait. Ismerjék fel a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, 
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ellentmondásait. Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társa-
dalmi-gazdasági hatásait.  
Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazda-
sági fejlettség területi különbségeit és ennek okait. Tudják elhelyezni ha-
zánkat Európa és a világ gazdasági folyamataiban.  
Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környe-
zetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének 
érvényesülését. Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gaz-
daság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. Ismerjék fel az egyén szere-
pét és lehetőségeit a környezeti problémák mérséklésben.  
Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi 
megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére. 
Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus információhor-
dozókból 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 föld-
rajzi tartalmú problémák megoldása során a mindennapi életben. Tudják 
földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyzetekben, illetve 
választott szakmájukhoz kapcsolódóan.  
Legyenek képesek társakkal való együttműködésre a földrajzi-környezeti 
tartalmú feladatok megoldásakor. Alakuljon ki bennük az igény arra, 
hogy későbbi életük folyamán önállóan gyarapítsák tovább földrajzi isme-
reteiket. 
Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak ta-
nulása során, illetve a mindennapi életben. Ismereteik alapján biztonság-
gal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve az azt megjelenítő különböző 
térképeken. 
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FIZIKA 
A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  
 
11-12. ÉVFOLYAM  
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A fény természete és a látás 
Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 
Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás, üvegházhatás. Minden-
napi ismereteink a színekről, a fény viselkedésére vonatkozó geometriai 
optikai alapismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A fény kettős természetének megértése. Absztrakt gondolkodás fejlesz-
tése. Az emberi szem védelme fontosságának és lehetőségeinek belátta-
tása, az egészséges életmódra törekvés erősítése. A színek szerepe min-
dennapjainkban, a harmonikus színösszeállítás fizikai alapon történő 
magyarázata, esztétikai nevelés. A tudomány, technika, kultúra szem-
pontjából az innovációk (például a holográfia, a lézer) szerepének felis-
merése. A magyar kutatók, felfedezők (Gábor Dénes) szerepének megis-
merése a lézeres alkalmazások fejlesztésében: nemzeti azonosságtudat 
erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Elsődleges és másodlagos fény-
források a környezetünkben. A 
fénynyaláb. Árnyékjelenségek, a 
félárnyék fogalma. 
A valódi és a látszólagos kép. A 
szem vázlatos felépítése. Gyakori 
látáshibák. Szemüveg és kontakt-
lencse jellemzői, a dioptria fo-
galma.  
Színes világ: vörös, zöld és kék 
alapszínek, kevert színek. A szí-
nes monitorok, kijelzők műkö-
dése. 
Szivárvány. Délibáb. 
A lézer. 
A háromdimenziós képalkotás 
aktuális eredményei 
A távcső és a mikroszkóp műkö-
désének elve. 
 
Ismeretek: 
Az elektromágneses hullám fo-
galma. 
A fény sebessége légüres térben.  
A fény sebessége különböző 
anyagokban. 
Planck hipotézise, fotonok. 

Az elsődleges és másodlagos 
fényforrások megkülönböztetése. 
Az árnyékjelenségek felismerése, 
értelmezése, megfigyelése.  
Egy fénysebesség mérésére 
(becslésére) alkalmas eljárás 
megismerése. 
Egyszerű kísérletek elvégzése a 
háztartásban és környezetünkben 
előforduló elektromágneses hul-
lámok és az anyag kölcsönhatá-
sára. 
A foton elmélet értelmezése, a 
frekvencia (hullámhossz) és foton 
energia kapcsolatának megisme-
rése.  
A látást veszélyeztető tényezők 
áttekintése, a látás-kiegészítők és 
optikai eszközök kiválasztása 
szempontjainak megismerése. 
Egyszerű sugármenetek készí-
tése, leképezések értelmezése. 
A távcső és mikroszkóp felfede-
zésének tudománytörténeti szere-
pének megismerése, hatásának 
felismerése az emberi gondolko-
dásra. 
A lézerfénnyel kapcsolatos biz-
tonsági előírások tudatos alkal-
mazása. 

Biológia-egészségtan: 
Az energiaátadás sze-
repe a gyógyászati al-
kalmazásoknál. A szem 
és a látás, a szem 
egészsége. 
 
Kémia:  
lángfestés. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom; mozgóképkultúra 
és médiaismeret:  
színek a művészetek-
ben. 
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A fénytörés és a fényvisszaverő-
dés törvényei. Teljes visszaverő-
dés. 
Valódi és látszólagos kép. 
Lencsék tulajdonságai, legfőbb 
jellemzői, a dioptria fogalma. 
A fény felbontása, a tiszta spekt-
rumszínek: vörös, narancs, sárga, 
zöld, kék, ibolya.  
Tükrök (sík, domború, homorú). 

Kulcsfo-
galmak/ fogal-

mak 

Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, 
foton, spektrum. Tükör, lencse, fókuszpont, látszólagos- és valódi kép, 
színfelbontás. Teljes visszaverődés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kommunikáció és képalkotás a 21. században 
Órakeret 7 
óra 

Előzetes tudás Az elektromágneses hullámok természete. A fény fizikai tulajdonságai.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai rendszerek sze-
repének megértése az adatrögzítésben, adatok továbbításában. Az inno-
vációk jelentőségének felismerése a tudomány, technika, kultúra szem-
pontjából. Képalkotási eljárások, adattárolás és -továbbítás, orvosi diag-
nosztikai eljárások előfordulásának, céljainak, legfőbb sajátságainak 
felismerése a mindennapokban. A képalkotás fejlődése és a vizuális 
kommunikáció változása összefüggéseinek felismertetése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
A mobiltelefon felépítése és 
működése. 
Az optikai kábel. Az endoszkóp. 
A rádió működésének elve.  
Mágneses adathordozók. 
CD, DVD lemezek. 
A fényelektromos hatás elve és 
gyakorlati alkalmazása (digitális 
fényképezőgép, fénymásoló, lé-
zernyomtató működésének elve). 
A röntgensugárzás és hatásai. 
Diagnosztikai módszerek alkal-
mazásának célja és fizikai alapel-
vei a gyógyászatban (a testben 
keletkező áramok kimutatása, 
röntgen, képalkotó eljárások). 
 
Ismeretek: 
Elektromágneses rezgések nyitott 
és zárt rezgőkörben. 

Az elektromágneses hullámok 
szerepének megértése az infor-
máció (hang, kép) átvitelben. 
Az endoszkópos diagnosztikai el-
járás elvének megértése. 
A digitális technika elvei, a legel-
terjedtebb alkalmazások fizikai 
alapjainak megértése. 
A legelterjedtebb adattárolók 
szerkezetének, működésének, ka-
pacitásuk nagyságrendjének 
megismerése. 
A fényképezőgép jellemző para-
métereinek értelmezése: felbon-
tás, optikai- és digitális zoom. 
Gyűjtőmunka: A „jó” fényképek 
készítésének titkai. 
A röntgensugarak gyógyászati 
szerepének és veszélyeinek ösz-
szegyűjtése. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
A kommunikáció alap-
jai. A képalkotó eljárá-
sok alkalmazása a digi-
tális művészetekben. 
 
Biológia-egészségtan: 
Betegségek és a képal-
kotó diagnosztikai eljá-
rások, a megelőzés sze-
repe. 
 
Vizuális kultúra:  
a fényképezés mint mű-
vészet, digitális művé-
szet. 
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A rádió működésének elve. A 
moduláció. 
Digitális jelek. 
A fényelektromos hatás fizikai 
leírása, magyarázata. 
A röntgensugárzás és hatásai. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektromágneses rezgés, hullám. Fényelektromos hatás, röntgensugárzás. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Atomfizika a hétköznapokban 
Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás Ütközések. A fény jellemzői. Elemek tulajdonságai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az anyag modellezésében rejlő filozófiai, tudománytörténeti vonatkozá-
sok felismerése. A modellalkotás ismeretelméleti szerepének értelme-
zése. A radioaktivitás és anyagszerkezet kapcsolatának megismerése, a 
radioaktív sugárzások mindennapi megjelenésének, az élő és élettelen 
környezetre gyakorolt hatásainak bemutatása, az energiatermelésben ját-
szott szerepének áttekintése. Az állampolgári felelősségvállalás erősí-
tése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Az atom fogalmának fejlődése, 
az egyes atommodellek mellett 
és ellen szóló érvek, tapasztala-
tok. 
Elektron, atomok, molekulák és 
egyéb összetett rendszerek (kris-
tályok, folyadékkristályok, kollo-
idok). 
Az atommag felfedezése: Ru-
therford szórási kísérlete. 
Stabil és bomló atommagok. A 
radioaktív sugárzás felfedezése. 
A radioaktív bomlás. A bomlás 
véletlenszerűsége.  
Radioaktivitás, mesterséges ra-
dioaktivitás. 
A nukleáris energia felhasználá-
sának kérdései.  
 
Az energiatermelés kockázati té-
nyezői. Atomerőművek műkö-
dése, szabályozása. Kockázatok 
és rendszerbiztonság (sugárvéde-
lem). 
Ismeretek: 

Különböző fénykibocsátó eszkö-
zök spektrumának gyűjtése a 
gyártók adatai alapján. (Pl. akvá-
rium-fénycsövek fajtáinak spekt-
ruma.) 
Kutatómunka: a radioaktív jód 
vizsgálati jelentősége. 
A radioaktivitás egészségügyi 
hatásainak felismerése:  
sugárbetegség; 
sugárterápia.  
Kutatómunka: mi történt 
Csernobilban? 

Matematika:  
folytonos és diszkrét 
változó, exponenciális 
függvény. 
 
Kémia:  
anyagszerkezeti vizsgá-
latok, az atom szerke-
zete; kristályok és kol-
loidok; az atommag. 
 
Etika:  
a tudomány felelősségé-
nek kérdései. 
 
Biológia-egészségtan:  
a sugárzások biológiai 
hatásai. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
a Hirosimára és Naga-
szakira ledobott két 
atombomba története, 
politikai háttere, ké-
sőbbi következményei. 
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Vonalas és folytonos színképek 
jellemzése, létrejöttük magyará-
zata.  
Anyagszerkezetre vonatkozó 
atomfizikai ismeretek (Ruther-
ford-modell, Bohr-modell, az 
atomok kvantummechanikai le-
írása). 
Az anyag kettős természete. 
Építőkövek: proton, neutron, 
kvark. A tömeghiány fogalma. 
Az atommagon belüli kölcsönha-
tások. 
A tömeg-energia egyenértékű-
ség. 
Radioaktív izotópok.  
Felezési idő, aktivitás. 

Földrajz: energiaforrá-
sok. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Vonalas színkép, az anyag kettős természete. Tömeg-energia egyenértékű-
ség. Radioaktivitás. Felezési idő. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A Naprendszer fizikai viszonyai 
Órakeret 6 
óra 

Előzetes tudás 
Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapot-
változások. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A Naprendszer mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, kelet-
kezésének és jelenlegi állapotának összekapcsolása, értelmezése. Az 
űrkutatás mint társadalmilag hasznos tevékenység megértetése. Az űr-
kutatás tudománytörténeti vonatkozásai, szerepének áttekintése a kör-
nyezet és fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
A hold- és a napfogyatkozás. 
A Merkúr, a Vénusz és a Mars 
jellegzetességei. 
A Jupiter, a Szaturnusz, az Urá-
nusz és a Neptunusz jellegzetes-
ségei.  
Gyűrűk és holdak az óriásboly-
gók körül.  
Meteorok, meteoritek.  
A kisbolygók övének elhelyezke-
dése. 
Az űrkutatás állomásai: első em-
ber az űrben, a Hold meghódí-
tása, magyarok az űrben. 

Az Föld mozgásaihoz kötött idő-
számítás logikájának megértése. 
A Földön uralkodó fizikai viszo-
nyoknak és a Föld Naprendsze-
ren belüli helyzetének összekap-
csolása. 
Holdfogyatkozás megfigyelése, a 
Hold- fázis és holdfogyatkozás 
megkülönböztetése. 
Táblázati adatok segítségével két 
égitest sajátságainak, felszíni vi-
szonyainak összehasonlítása, az 
eltérések okainak és azok követ-
kezményeinek az értelmezése.  
Az űrkutatás fejlődésének leg-
fontosabb állomásaira vonatkozó 
adatok gyűjtése, rendszerezése. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
Kopernikusz, Kepler, 
Newton munkássága.  
A napfogyatkozások 
szerepe az emberi 
kultúrában. 
 
Földrajz:  
a tananyag csillagászati 
fejezetei,  
a Föld forgása és kerin-
gése, a Föld forgásának 
következményei (nyu-
gati szelek öve),  
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Emberi objektumok az űrben: 
hordozórakéták, szállító eszkö-
zök. Az emberi élet lehetősége az 
űrben. 
Nemzetközi Űrállomás. 
A világűr megfigyelése: távcsö-
vek, parabolaantennák, űrtávcső.  
Ismeretek: 
A Naprendszer szerkezete, leg-
fontosabb objektumai.  
A bolygók pályája, keringésük és 
forgásuk sajátságai. 
A Naprendszer keletkezése. 
A Föld kora. 
A Hold jellemző adatai (távolság, 
keringési idő, forgási periódus, 
hőmérséklet), a légkör hiánya. A 
Hold fázisai, a fázisok magyará-
zata. A Hold kora. 
Az űrkutatás irányai, hasznosí-
tása, társadalmi szerepe.  

A magyar űrkutatás eredményei-
nek, űrhajósainknak, a magyarok 
által fejlesztett, űrbe juttatott esz-
közöknek a megismerése. 
Az űrkutatás jelenkori program-
jának, fő törekvéseinek áttekin-
tése.  

a Föld belső szerkezete, 
földtörténeti katasztró-
fák, kráterbecsapódás 
keltette felszíni alakza-
tok keresése térképe-
ken, műholdfelvétele-
ken. 
 
Biológia-egészségtan:  
a Hold és az ember bio-
lógiai ciklusai, az élet 
fizikai feltételei.  
A tartós súlytalanság 
hatása az emberi szer-
vezetre; A nagy távol-
ságú emberes űrutazás 
pszichológiai korlátjai.  
 
Etika:  
környezeti etika kérdé-
sei; az ember helye és 
szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pálya, keringés, forgás, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit. Űrkutatás. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Csillagok, galaxisok 
Órakeret 5 
óra 

Előzetes tudás A Nap sugárzása, energiatermelése. A fény terjedése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A felépítés és működés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint 
természeti rendszerekben. Az Univerzum (általunk ismert része) anyagi 
egységének beláttatása. A világmindenség mint fizikai rendszer fejlődé-
sének, a fejlődés kereteinek, következményeinek, időbeli lefutásának 
megértése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
A Nap várható jövője. 
A csillagtevékenység formái, 
ezek észlelése.  
A fizikai-matematikai világleírá-
sok hatása az európai kultúrára. 
Az Univerzum tágulására utaló 
tapasztalatok, a galaxis halmazok 
távolodása.  
 
Ismeretek: 

A csillagok méretviszonyainak 
(nagyságrendeknek) áttekintése. 
A csillagok energiatermelésének 
megértése. 
Önálló projektmunkák, képek 
gyűjtése, egyszerű megfigyelések 
végzése (például: a Tejút megfi-
gyelése). 
Érvelés és vita az Univerzumról 
kialakított képzetekkel kapcsolat-
ban.  

Történele, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
Napkultusz az antik 
kultúrákban. 
 
Kémia:  
a periódusos rendszer, 
elemek keletkezése. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
Madách Imre: Az em-
ber tragédiája. 
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A csillag definíciója, jellemzői, 
gyakorisága, mérete, szerepe az 
elemek kialakulásában. 
A galaxisok, alakjuk, szerkeze-
tük. Galaxisunk: a Tejút. 
Az Univerzum fejlődése, az ős-
robbanás elmélet.  
Az Univerzum kora, létrejötté-
nek, jövőjének néhány modellje.  

 
Etika:  
az ember világegyetem-
ben elfoglalt helyének 
értelmezése. 
 
Biológia:  
az evolúció fogalma. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Csillag, galaxis, Tejút. Ősrobbanás, téridő. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

A tanuló ismerje az infokommunikációs technológia legfontosabb eszkö-
zeit, alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. Ismerje saját érzékszer-
vei működésének fizikai vonatkozásait, törekedjen ezek állapotának tuda-
tos védelmére. Ismerje a látható fény különböző hullámtulajdonságait. 
Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből 
arra következtethetünk, hogy az anyag atomos szerkezetű. Ismerje fel, 
hogy a fizika modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, 
módszerei kijelölik a tudomány határait. Ismerje a mag-átalakulások főbb 
típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek felhasználási lehetőségei-
vel. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának előnyeit és 
hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a környe-
zeti hatásokra. 
Legyen képes Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban szem-
lélni, az emberiség létrejöttét, sorsát, jövőjét és az Univerzum történetét 
összekapcsolni. Legyenek ismeretei a csillagászat alapvető eredményei-
ről. Ismerje az Univerzum és a Naprendszer kialakulásának történetét. Is-
merje az űrhajózás elméleti és gyakorlati jelentőségét. 
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INFORMATIKA 

 

A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  

Az informatika tantárgy oktatása iskolánk egyik kiemelt területe. Ennek megvalósítá-
sára a szabadon felhasználható órakeret terhére megemeltük a tantárgy óraszámát.  

Iskolánkban az ECDL vizsgaközpont több éve sikeresen működik. Tanulónk számos 
diákja rendelkezik ECDL bizonyítvánnyal. Az órákon elsajátított tananyag lehetővé teszi, hogy 
a gyerekek eredményes vizsgákat tegyenek.   

Az informatika érettségi is egyre népszerűbb a tanulók körében. Az informatikát a gaz-
dasági tantárgyakkal ötvözve nagyobb lehetőségeik lesznek mind a továbbtanulásban, és mind 
a munkaerő-piaci elhelyezkedésben. Tehát a sikeres jövő lehetőségét kapják a kezükbe tanuló-
ink.  

A tanórákon igyekszünk nem kimondottan csak az ”informatikát” tanulni. Komplex pro-
jektek keretében lehetőséget teremtünk a gyerekeknek, hogy az informatika és a számítógép 
csak egy eszköz legyen a problémák megoldásához. 

A tanulás közben, komplex módon, szinte minden tantárgyhoz kapcsolódunk. (házi dol-
gozatok elkészítése szövegszerkesztővel; prezentációk készítése, előadása; gazdasági adatok 
elemzése, diagramok készítése; közvélemény-kutatás készítése, kiértékelése; mini-vállalkozá-
sok működtetése, adatkommunikáció lehetősége napjainkban)   
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Tantervünk, a folyamatos kerettantervek változások miatt a következőképpen alakul:  

Informatika Intenzív nyelvi előkészítő képzés (1 + 2 + 2 + 2  ) 

Tematikai egység címe  
9. 

nyelvi elők. 
9. évfolyam 10. évfolyam11. évfolyam

1. Az informatikai eszközök haszná-
lata  

4 6 4 0 

2. Alkalmazói ismeretek  0 38 36 44 
2.1. Írott és audiovizuális dokumen-
tumok elektronikus létrehozása  

0 20 20 8 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 
információmegjelenítés  

0 18 16 36 

3. Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel és módszerekkel  

12 10 10 22 

3.1. A problémamegoldáshoz szük-
séges módszerek és eszközök kivá-
lasztása  

12 0 4 0 

3.2. Algoritmizálás és adatmodelle-
zés  

0 5 6 10 

3.3. Egyszerűbb folyamatok model-
lezése  

0 5 0 12 

4. Infokommunikáció  10 6 6 0 
4.1. Információkeresés, információ-
közlési rendszerek   

3 4 2 0 

4.2. Az információs technológián 
alapuló kommunikációs formák  

3 2 2 0 

4.3. Médiainformatika  4 0 2 0 
5. Az információs társadalom  4 8 6 0 

5.1. Az információkezelés jogi és 
etikai vonatkozásai  

4 4 2 0 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és 
használata  

0 4 4 0 

6. Könyvtári informatika  4 0 4 0 
Tanév végi ismétlés  2 4 6 6 
Összesen  36 72 72 72 
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Informatika Hagyományos négy éves képzés (2 + 2 + 2 + 1 ) 
 

Tematikai egység címe  
9.   

évfolyam 
10. évfo-

lyam 
11. évfo-

lyam 
12. évfo-

lyam 
1. Az informatikai eszközök haszná-

lata   6 6 4 0 

2. Alkalmazói ismeretek   28 38 40 10 
2.1. Írott és audiovizuális dokumen-
tumok elektronikus létrehozása   

14 20 20 0 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 
információmegjelenítés   

14 18 20 10 

3. Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel és módszerekkel   10 10 10 12 

3.1. A problémamegoldáshoz szük-
séges módszerek és eszközök kivá-
lasztása   

10 0 4 0 

3.2. Algoritmizálás és adatmodelle-
zés   

0 5 6 6 

3.3. Egyszerűbb folyamatok model-
lezése   

0 5 0 6 

4. Infokommunikáció   12 6 6 0 
4.1. Információkeresés, információ-
közlési rendszerek   

4 4 2 0 

4.2. Az információs technológián 
alapuló kommunikációs formák   

4 2 2 0 

4.3. Médiainformatika   4 0 2 0 
5. Az információs társadalom   4 8 6 0 

5.1. Az információkezelés jogi és 
etikai vonatkozásai   

4 4 2 0 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és 
használata   

0 4 4 0 

6. Könyvtári informatika   8 0 0 0 
Ismétlés  4 4 6 6 
Az összes szám   72 72 72 28 
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Informatika Két éves képzés  (2 + 2 )  
(2016.08.25- Szakgimnáziumok kerettanterve alapján)  
 

Tematikai egység címe  9. évfolyam  10. évfolyam  
1. Az informatikai eszközök használata   6   2  
2. Alkalmazói ismeretek   36  36  

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektroni-
kus létrehozása   

20  16  

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegje-
lenítés   

16  20  

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 
módszerekkel   

12  12  

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 
és eszközök kiválasztása   

12  0  

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés   0  6  
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése   0  6  

4. Infokommunikáció   4  4  
4.1. Információkeresés, információközlési rendsze-
rek   

2  0  

4.2. Az információs technológián alapuló kommuni-
kációs formák   

2  0  

4.3. Médiainformatika     4  
5. Az információs társadalom   0  10  

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozá-
sai   

0  6  

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata   0  4  
6. Könyvtári informatika   6  0  
Ismétlés  8  8  
Az összes szám   72  72  
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Informatika nyelvi előkészítős osztálynak -Három éves képzés  ( 3+2 + 2) 

(2016.08.25- Szakgimnáziumok kerettanterve alapján)  
 

Tematikai egység címe  
9. nyelvi elő-

készítő 
9.  

évfolyam 
10.   

évfolyam 
1. Az informatikai eszközök használata   12 6 2 
2. Alkalmazói ismeretek   46 36 36 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 
elektronikus létrehozása   

30 20 16 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, informá-
ciómegjelenítés   

16 16 20 

3. Problémamegoldás informatikai eszközök-
kel és módszerekkel   18 12 12 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges 
módszerek és eszközök kiválasztása   

10 3 0 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés   6 3 6 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése   2 6 6 

4. Infokommunikáció   18 4 4 
4.1. Információkeresés, információközlési 
rendszerek   

4 2 0 

4.2. Az információs technológián alapuló 
kommunikációs formák   

4 2 0 

4.3. Médiainformatika   10 0 4 
5. Az információs társadalom   6 0 10 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vo-
natkozásai   

6 0 6 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és haszná-
lata   

0 0 4 

6. Könyvtári informatika   0 6 0 
Ismétlés  8 8 8 
Az összes óraszám:  108 72 72 
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
A kerettantervben szereplő szabadon feltölthető 10%-nyi órakeretet az alábbiak szerint 
használjuk fel:  

1. Az életkori sajátosságoknak megfelelően, ebbe a tananyagba tartozik a tananyagok el-
mélyítésén túl a jóga, pilates, frizbi, korcsolyázás, floorball, túra, testépítés és a táncok 
kiegészítve szociális kompetenciákat erősítő élménypedagógiával és a pihenést előse-
gítő relaxációval. A felsorolt tananyagok a testnevelés munkaközösség tagjainak dön-
tése alapján kerülnek oktatásra.  

2. A KatonaSuli program a testnevelés tanításában is megjelenik. A katonai sportokra jel-
lemző mozgásanyag bekerül a KatonaSuli osztályban a testnevelés tananyagba: az alaki 
rendgyakorlatok, az ügyességet és bátorságot fejlesztő akadálypályák teljesítése, önvé-
delmi játékok és sportok, fizikai képesség fejlesztések. Ezekkel a mozgásformákkal le-
hetőség szerint a többi 9-10. évfolyamos osztály is találkozna.  

3. Az úszás oktatása anyagi fedezet hiányában nem megvalósítható. Helyette a fennmaradó 
30 órában a kerettanterv által megadott mozgásformákat, főleg sportjátékok elmélyíté-
sét, gyakorlását, készségszintre emelését valósítjuk meg.  

5. A nyelvi előkészítős osztályok 5 éves képzésben tanulnak. A 13. évfolyam lehetőséget 
nyújt az önállóságra, az eddig tanult mozgásanyag tárházának kipróbálására. A tánc 
mint ősi mozgásforma fontos részévé válik az utolsó évnek. 

6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Intézményünk a min-
dennapos testnevelést – felhasználható erőforrásainkat figyelembe véve – az Nkt. 27. § 
(11) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítja együttműködve a MH Vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárral a KatonaSuli adta lehetőségek keretein 
belül. 

2. 6.A tanulók fizikai állapotát a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt /NETFIT/ al-
kalmazásával mérjük. Ez évente egy alkalommal történik. 
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9-10. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Sportjátékok 
Órakeret 
85 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és sza-
bályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szin-
ten történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellen-
fél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Legalább két sportjáték választása kötelező. 
 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok 
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testne-
velési játékok 
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irá-
nyokba), vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedé-
sek, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékony-
ságának, játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 
harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel 
a labda megszerzéséhez. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesz-
tés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendület-
ben, magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, len-
dületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, hala-
dás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kido-
bós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, 
pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai 
elemek és szabályismeretek mellett is. 
A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret 
stb.). 
Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. 
játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, for-
dított eredményszámítás). 
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 
Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 
való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus 

Matematika:  
logika, valószínűség 
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
Vizuális kultúra: 
tárgy- és környezet-
kultúra, vizuális kom-
munikáció. 
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futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek át-
mozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 
mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok 
labda nélkül és labdával, az adott sportjáték specifikus technikai és 
taktikai előkészítő gyakorlatai. 
A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 
tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek gyakorlása 
Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben, ma-
gasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal. 
Taktikai elemek gyakorlása 
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 
anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás 
gyakorlatokkal. 
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedo-
bás, büntetődobás utáni támadás és védekezés). 
 
 
Labdarúgás 
Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban, len-
dületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 
A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás 
közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatok-
ban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadá-
sok, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. 
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések tech-
nikái levegőből, társnak vagy kapura. 
Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a végrehajtási 
minőség emelésével 
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 
folyamatos helycserékkel.  
 
Röplabda 
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó magasság-
ban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társ-
tól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba 
ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó cél-
tárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 
Támadás és védekezés alapvető megoldásai  
két-három fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, 
védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, 
ív, elhelyezés stb. szempontjából). 
 
Kooperativitás és versengés a sportjátékokban, a szabályok – játéksza-
bályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

Fizika: 
 mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
 
Biológia-egészségtan: 
az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 
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Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok al-
kalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az osz-
tályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció 
megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diákolimpi-
áknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás szerint. 
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, egy-
szerűsített játékvezetésben. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-ember-
hátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, beszélgeté-
sek és játékszervezés során. 
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. 
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a tevékenység 
természete velejárója.  
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek 
kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, je-
lentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problé-
maorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 
megegyezésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Órakeret 
54 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások össze-
hangolása a zenével. 
A kötél biztonságos mozgatása. 
A szabályok érthető megfogalmazása. 
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. Sport-
ágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális én-
kép további alakítása. 
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a 
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreati-
vitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tan-
tervben választott sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendsze-
rén belül. 
Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. 
A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 
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A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb koreo-
gráfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele. 
A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti 
tisztelet erősítése. 
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonalá-
ról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gimnasztika 
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a rit-
musban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nél-
kül és zenére is. 
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása 
8−16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat 
izomzatának optimális és precíz működése által. 
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 
(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgá-
saira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásá-
ban, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgás-
ütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 
kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 
A dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenci-
áltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok 
az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképes-
ség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás 
(dobbantás) gyorsaságának fejlesztése.  
Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamá-
nak és bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások előadás-
módja segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs 
képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osz-
tályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrol-
lal. 

Fizika:  
egyenes vonalú moz-
gás, periodikus moz-
gás, gravitáció, tö-
megvonzás, hatás-el-
lenhatás törvénye. 

Torna – iskolai sporttorna 
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren, a 
korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanu-
lása, gyakorlása egységesen és differenciáltan. 
Talajtorna 
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mér-
legek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt mind-
két irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, 
dőlések, felállások, egységesen az alapformában és differenciáltan a 
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variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljá-
rásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesz-
tése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetősé-
gének megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával tör-
ténik az ellenőrzések során. 
Szertorna 
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az ele-
mek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítség-
adással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és 
gyakorlással. 
Szertorna fiúk számára 
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított 
támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüg-
gés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, ter-
peszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, fel-
karállás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, 
kanyarlati leugrás. 
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület 
előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, 
térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, 
nyílugrás. 
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, 
mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorí-
tott leugrás, leterpesztés hátra. 
 
Szertorna lányok számára 
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtá-
maszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban át-
lendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtá-
maszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cse-
rék, felugrás a szerre egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, 
terpesz csukaugrás. 
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvő-
függés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fek-
vőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendü-
let lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggés-
ben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, tá-
maszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás 
függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 
 
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelem-
bevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és 
második ív növelése. 
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfen-
cek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Fizika:  
az egyszerű gépek 
működési törvénysze-
rűségei, forgatónyo-
maték, reakcióerő, 
egyensúly, tömegkö-
zéppont. 
 
Biológia-egészségtan: 
egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, elsőse-
gély. 
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Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 
megtanulása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső 
kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szoká-
sokba. 
Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és 
szemlélet – gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 
Ritmikus gimnasztika lányok számára 
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben 
túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az 
esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicioná-
lis és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágas-
ság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló zeneválasz-
tásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 
Szabadgyakorlatok  
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, 
összetett formák gyakorlása: 
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és ki-
lépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyúj-
tott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, 
fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebeg-
tetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzs-
mozgások és lábmozgások. 
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakor-
lása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt 
alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, hullá-
mok. 
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az alap-
gyakorlathoz. 
Labdagyakorlatok 
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változa-
tos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, lab-
datartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos szabadgya-
korlati formák felhasználásával. 
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a mini-
mumhoz tanári irányítással (1 perc). 
 
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott nehéz-
séggel. 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő 
és rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás ál-
tal: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és 
egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett kombiná-
ciói 4–8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 

Ének-zene:  
ritmus és tempó. 
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Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal 
(20−30 mp folyamatosan). 
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése önál-
lóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek felhasz-
nálásával, bővítésével. 
Aerobik bemutatók az osztályon belül. 
 
Táncos mozgásformák 
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi személyi 
és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely mozgás-
anyaga a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával összekapcsol-
ható. 
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre: 
Történelmi táncok gyakorlása: 
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az al-
kalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep jellegzetessége. 
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és 
motívumfüzérei. 
Sporttáncok gyakorlása: 
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban, pl. 
a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és egyszerűsített sza-
bályai alapján; alacsony feldobások, twirling 1−2. szint, botok cseréje. 
Néptánc gyakorlása: 
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai 
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is). 
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid táncfolya-
mata megtanulása, gyakorlása, előadása. 
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők, bo-
kázók, csárdás lépések, ridák, lezárók. 
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, keresztlen-
gető, ugrós motívumok páros és négyes forgással. 
Egyéb tornajellegű mozgásformák: 
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 
alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rög-
zített – mozgásrendszerekben. 
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.  
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 
használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezé-
sében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ez-
zel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásá-
nak képessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának 
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elis-
merése, támogatása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényező-
inek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

Vizuális kultúra: rene-
szánsz, barokk. 
 
Földrajz: Magyaror-
szág tájegységei. 
 
Etika:  
társas viselkedés, ön-
ismeret, énkép, jellem, 
önreflexió, kooperatív 
munka. 



320 
 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a ma-
gyar élsportolók eredményeinek ismerete. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Atlétika jellegű feladatok 
Órakeret 
40 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt 
kar- és lábmunkája. 
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 
Váltás alsó botátadással. 
Távolugrás guggoló technikája. 
Kislabdahajítás 3 lépéssel, beszökkenéssel. 
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai törvény-
szerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság kiala-
kítása az egyes szakági technikákban.  
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját tel-
jesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni teljesít-
mény túlszárnyalására ösztönzés. 
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 
történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások, rajtok 
A képességfejlesztés gyakorlatai  
Az 5–8.osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erőseb-
ben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli 
végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó 
futás távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapaszta-
latokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadá-
lyok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és tá-
volságon. Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gya-
korlása. 
A sportági technika gyakorlása 
Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid 
és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a 
váltótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás 
szabályainak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmoz-
gásának ismerete. A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótech-
nika megkülönböztetése. 
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebessé-
gének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 
Játékok és versenyek 
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóverse-
nyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok futófel-
adatokkal. 
 
Ugrások, szökdelések 

Ének-zene:  
ritmus-gyakorlatok. 
 
Biológia-egészségtan: 
aerob, anaerob ener-
gia-nyerés, szénhidrá-
tok, zsírok bontása, 
hipoxia, VO2 max., 
állóképesség, erő, 
gyorsaság. 
 
Földrajz: térképisme-
ret. 
 
Ének-zene:  
ritmusok. 
 
Informatika: tábláza-
tok, grafikonok. 
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A képességfejlesztés gyakorlatai 
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egy-
lépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 
A sportági technika gyakorlása 
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának ösz-
szehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérke-
zéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb elugró te-
rület kijelölése mellett. 
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő nekifutással. 
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és 
rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, mozgásta-
pasztalat szerzése növekvő teljesítmény kényszere nélkül. 
Játékok és versenyek 
Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek 
egyéni nekifutással (érintő ugrások). Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és 
szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelé-
sekkel. 
 
Dobások 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két 
kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 
kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 
A sportági technika gyakorlása 
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés techniká-
jának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyó-
val vagy medicinlabdával. 
Az egy- és kétkezes vetések technikái. 
 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál, szerepük 
a jobb eredmény elérésében. 
 
Játékok és versenyek 
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 
helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó verse-
nyek. 
Dobóiskolai versengések. 
 
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, do-
bások végzése előtt. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás sza-
bályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 
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A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gya-
korolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek isme-
rete. 
A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének is-
merete. 
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.  
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági 
rendjének ismerete. 
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 
irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális 
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, 
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 
A természetben űzhető sportok alapszabályai.  
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű is-
merete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági 
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadté-
ren tartott foglalkozásokkal.  
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elkötelező-
dés kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások ál-
tal.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehe-
tőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által 
előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bő-
vítése. 
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakor-
latokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodó-
képességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természet-
ben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári kontrollal. 
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciá-
lis, túra jellegű terhelések előtt és alatt. 
Technika és taktika gyakorlása 

Földrajz: időjárási is-
meretek, tájékozódás, 
térképhasználat. 
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Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megis-
merése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokolda-
lúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 
 
Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizi-
kai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak 
a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős dönté-
sekhez szükséges képességek fejlesztése. 
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek so-
rán. 
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet 
más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori ta-
pasztalatok átadása. 
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív al-
kalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környe-
zettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátor-
ság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Önvédelem és küzdősportok 
Órakeret 
30 óra 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdel-
mekben. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmek-
ben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok gya-
korlása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok 
elfogadására szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 
azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 
 
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, tovább-
fejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik al-
kalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végrehajtására. 
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gya-
korlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 
élettani szabályok betartása. 
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és vál-
tozó körülmények között. A gyakorlatok tanulása az egyéni képessé-
gek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
keleti kultúra. 
 
Biológia-egészségtan: 
izmok, ízületek moz-
gékonysága, anató-
miai ismeretek, 
testi és lelki harmónia. 
 
Etika:  
a másik ember tiszte-
letben tartása. 
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Grundbirkózás 
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzá-
sok, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehaj-
tása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kieme-
lések állásból, térdelésből, földharcban. 
 
Dzsúdó 
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások 
a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új vari-
ációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfe-
gyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken 
belül – önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a küz-
delmek során, az állásharcban, földharcban. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus be-
melegítő mozgások ismerete. 
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, 
gumikötél, medicinlabda). 
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív 
megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képes-
sége. 
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önisme-
ret, tisztelet, tus, ippon. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Egészségkultúra – prevenció 
Órakeret 
40 óra 

Előzetes tudás 

Légző, sterssz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok, alapvető 
gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorla-
tok. 
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  
A prevenció tágabb értelmezése. 
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerü-
lése. 
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, ana-
tómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egész-
ségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 
bővíthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG Biológia-egészségtan: 
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Bemelegítés 
Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtá-
sok, lendítések stb.). 
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 
 
Edzés, terhelés 
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, 
és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső ér-
ték stb.).  
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a ter-
helésre. 
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 
Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-
lesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek 
felszámolására. 
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépek-
kel. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-
lesztése, megőrzése érdekében. 
Köredzés változatos mintákkal, négy-hat feladattal. 

ismeretek az emberi 
test működéséről, ae-
robterhelés, gerinc-
ferdülés. 

Motoros tesztek – helyi szabályozás szerint. 
Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése 
– összehasonlító idősoros adatrögzítés. 
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok: 
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntar-
tására. 
A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 
 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szol-
gáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás megőrzésé-
nek gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hi-
bajavítása mellett. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorla-
tok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen ki-
javítása. 
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgá-
sokban. 
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 
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Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a si-
ker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a tel-
jesítmény részeként értelmezése. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommuni-
kációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része. 
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felisme-
rése, és a sport általi oldás elfogadása. 
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, 
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküz-
dési stratégia, gerincvédelem. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos cik-
lus végén 

Sportjátékok 
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb já-
tékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló to-
vábbfejlesztése. Sportjátékok lényeges versenyszabályokkal. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 
megfelelő megválasztása. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a csa-
patelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, 
minőségének oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a gyakorlat-
ban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esz-
tétikus és harmonikus előadásmód. 
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 
táncmotívumfüzér összeállítása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 
versenyszabályok ismerete. 
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről 
elemi tájékozottság. 
Atlétika jellegű feladatok 
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolya-
monként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásá-
ban. 
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javu-
lása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú vég-
rehajtása. 
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulaj-
donságairól és a baleseti kockázatokról. 
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Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biz-
tonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák fe-
letti uralom. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredmé-
nyes önvédelem, és szabadulás a fogásból. 
Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 
kockázatainak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és felelős 
alkalmazása.  
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védelemének 
legfontosabb szempontjainak ismerete. 
A preventív stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 
paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfej-
lesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismereté-
ben. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküz-
désében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 
 
11-12. évfolyam 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Sportjátékok 
Órakeret 
80 óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a 9–10. osztályos tech-
nikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok isme-
rete és alkalmazásuk. 
Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 
minőségi növelése. 
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 
eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő 
transzferhatás kihasználása. 
Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Lánycsoportok esetében húsz Sportjáték óra a Torna jellegű fel-
adatok és táncos mozgásformák tematikai egységre átcsoportosít-
ható.  
 
Legalább két sportjáték választása kötelező. 

Fizika: mozgások, üt-
közések, gravitáció, 
forgatónyomaték, pá-
lyavonal, hatás-ellen-
hatás. 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Általános feladatok 
Az önszervezés gyakorlása 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.  
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és véde-
kezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonat-
kozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok 
megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshoza-
tal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló hasz-
nálata, rendben tartása, megóvása. 
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési 
gyakorlat 
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését előse-
gítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 
A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban a szabályok engedte 
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vo-
natkozó szabályok ismerete, betartása. 
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó 
főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése 
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelme-
zése. 
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék 
az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyző-
könyvvezetésben szerzett gyakorlat. 
Versenyhelyzetek  
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérette-
tése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb 
tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 
 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabir-
toklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetek-
ben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötet-
len átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás 
vagy kosárra dobás. 
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk ön-
álló és kreatív felhasználásával. 
Taktikai továbbfejlesztés 
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A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos véde-
kezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára (támadás-
ban és védekezésben). 
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 
létszámú taktikai szituációban. 
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 
Labdarúgás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csök-
kenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredmé-
nyes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben za-
varó ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatá-
madás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgá-
sok különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabá-
lyok betartása mellett. 
Taktikai továbbfejlesztés  
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egysé-
gekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek 
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték so-
rán. 

Biológia-egészségtan: 
érzékszervek külön-
külön és együttes mű-
ködése. 

Röplabdázás 
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé 
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs 
testi kontaktus.  
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos já-
ték elérése érdekében. 
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátí-
tása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérin-
téssel egyaránt. 
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és 
erejű labdákkal, technikai kombinációkkal. 
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel. 
Taktikai továbbfejlesztés 
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvé-
dekezési forma megtanítása. 
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 
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Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 
ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék meg-
tanítása, helytartási szabály betartása. 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, ko-
operatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra épülé-
sének megértése. 
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges összefüggések 
értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájékozottság 
a témában. 
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituációk-
ban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés fontosságának tudatos képvi-
selete. 
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási felszerelés 
és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata, kímélete. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problé-
maorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 
megegyezésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Órakeret 
51 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos mozgás-
biztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás. 
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituá-
cióban. 
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatok-
ban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert 
és új elem- és motívumkapcsolatokkal is. 
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésé-
nek minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlás-
ban, versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek 
figyelembevétele. 
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 
kommunikáció fejlesztése. 
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, köny-
nyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gimnasztika 
Rendgyakorlatok gyakorlása 

Fizika:  
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A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 
történő ismétlése. 
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgás-
ütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.  
Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 
aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, 
gyakorlatsorok összeállításában. 
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenci-
áltan, egyénre szabottan. 
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching 
gyakorlatokkal. 
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülés-
ben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koor-
dinációs képességfejlesztő eljárások. 
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 
fejlődést követő rendszeres kontrollal. 
 
Torna, sporttorna 
Talajon és a helyi tanterv szerint 9–10. osztályban választott egy 
szeren, a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy 
egy másik választott szeren új mozgásanyag tanulása, gyakorlása. 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 
fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hi-
dak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások kü-
lönböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkó-
billenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vető-
dések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások 
egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az ele-
mek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differen-
ciáltan. 
Talajtorna gyakorlatsorok 
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 
elemkapcsolatokban, sorozatokban. 
Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 
válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, is-
métlések során. 
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása 
cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasz-
nálásával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

egyensúly, mozgások, 
gravitáció, szabadesés, 
szögelfordulás. 
 
Biológia-egészségtan: 
az izomműködés élet-
tana. 
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Szertorna-gyakorlatok 
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan 
a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának to-
vábbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, 
oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, 
alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpesz-
pedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarál-
lás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, 
kanyarlati leugrás. 
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 
fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendü-
lés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függő-
mérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, 
húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, 
leterpesztés hátra.  

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, 
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, 
fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, fel-
ugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csuka-
ugrás. 
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, 
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüg-
gésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület le-
begőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, 
térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támasz-
ból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás füg-
gésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgás-
sor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 
önállóan. 
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajaví-
tás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 
 
Ritmikus gimnasztika 
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi in-
terpretálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő el-
járások megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbizton-
ság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló 
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a mini-
mumhoz, páros és csoportos interpretációk támogatása. 
Szabadgyakorlatok gyakorlása 

Művészetek:  
az esztétika fogalma. 
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A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos ele-
mek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gya-
korlása. 
Kötélgyakorlatok gyakorlása 
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások 
közben, kötélforgatások, test körül és köré, kötélmozgatások egy kéz-
zel, kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszin-
tes síkban. 
Karikagyakorlatok gyakorlása 
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és 
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és  
-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, 
karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 
Tíz-tizenkét elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a 
zene ritmusának, dinamikájának megfelelve. 
Aerobik 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő 
és rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás ál-
tal: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és 
egymással. 
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.  
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szüksé-
ges optimális tanári irányítással.  
Aerobik bemutatók egyszerűsített szabályokkal. 
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített szabá-
lyoknak megfelelően. 
 
Táncos mozgásformák  
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi személyi 
és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely mozgás-
anyaga a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával összekapcsol-
ható. 
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre: 
Sporttáncok gyakorlása 
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve 
ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric 
boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, 
swing stb.) mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a helyi lehetősé-
gek szerint a helyi tantervben rögzítetten - előkészítő tréning, motívu-
mok, motívumkapcsolatok, koreográfiák tanulásának, gyakorlásának 
rendszere. 
Történelmi táncok gyakorlása 
Palotás és/vagy keringő öt-hat motívumból álló rövid koreográfia 
megtanulása és ismétlése, bemutatása. 
Néptánc gyakorlása 
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a 
Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Ének-zene:  
tempó, ritmus. 
 
Művészetek: roman-
tika, modernitás. 
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Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai és 
rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 
alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rög-
zített – mozgásrendszerekben. 
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.  
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, má-
sok tanítása. 
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus esz-
tétikájának átélése és tudatos felvállalása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényező-
inek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, 
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, 
egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív 
megoldások keresése. 
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelem-
bevételével, a stratégiák egyeztetése. 
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív rész-
vétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyen-
súly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Atlétikai jelegű feladatok 
Órakeret 
40 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 
Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 
Különféle bottechnikák a váltófutásban. 
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leér-
kezés az ugrásokban. 
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásá-
ban. 
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása 
és önálló gyakorlása révén. 
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, 
beépítése a döntéshozatalba. 
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatá-
sának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások 

Biológia-egészségtan: 
szénhidrátlebontás. 
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Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 
kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Verseny-
szerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. 
Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi 
technika alkalmazása magasabb akadályon, gáton 3-4 lépéses ritmus-
ban. 
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótech-
nika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez szükséges 
tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő 
módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének nyomon köve-
tése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló gyakorlása.  
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 
megtalálása.  
 
Ugrások 
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalma-
zása. Választás a magasugró technikák közül. 5-7 lépéses egyénileg 
kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés ver-
senyek lebonyolításában. 
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3 lépéses 
sorozat elugrás, illetve 2-4 lépéses sorozat felugrások technikajavító 
végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 
 
Dobások 
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 
lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 
Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 
szögre, sebességre és magasságra törekvés. 
 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 
Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák vál-
tozásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a 
kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 
Az élettani különbözőségek ismerete. 
Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

 
Fizika:  
hajítások, energia. 
 
Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
Az olimpiai eszme. 
Az újkori olimpiák 
története. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkal-
mazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, 
guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegy-
zőkönyvvezetés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Órakeret 
60 óra 
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Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 
A baleseti kockázatok mérlegelése. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és bal-
esetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, cso-
portos mozgásformák. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági, 
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdemé-
nyezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok meg-
szerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az is-
kolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek ki-
használása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb sport-
ágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szük-
séges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  
A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése.  
A helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, 
edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, tech-
nikák és veszélyek kezelése. 
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erői-
vel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasználá-
sával jégpálya készítése. 
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-
biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában,  
a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, a 
dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való fel-
készítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok átadása. 
Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, kommunikációs és ko-
operációs játékok tárházának bővítése. 
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változatos-
ság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek a környezet 
adta kihívások legyőzése). 
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű moz-
gásformák elsajátítása. 
 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben 
kidolgozott alternatív sportok területén. 
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett 
sportolás során. 
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek 
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata ki-
alakítása.  

Biológia-egészségtan: 
élettan. 
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A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság 
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, 
vándortábor stb.). 
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének is-
merete. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, példa-
mutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Önvédelem és küzdősportok 
Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.  
Az indulatok feletti uralom. 
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a fé-
lelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesí-
tése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztés-
ben, különös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabá-
lyok elfogadására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felisme-
rése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  
 
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogá-
sok. 
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechni-
kák, leszorítások alkalmazása. 
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 
formában és páros küzdelmek. 
 
Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthe-
lyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás ismerete, 
megértése és alkalmazása. 
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdőjel-
legű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának képessége. 
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
ókori olimpiák, hősök, 
távol-keleti kultúrák. 
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A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által meg-
erősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Egészségkultúra és prevenció 
Órakeret 
50 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív 
életmód érdekében. 
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét 
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzde-
lemben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő pre-
venciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, 
bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához 
szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő 
idő jelentősége.  
Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreá-
cióra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré szer-
vezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmeg-
oldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés, szervezés, leve-
zetés, értékelés megvalósítása. 
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 
kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgá-
sainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 
 
Edzés, terhelés 
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 
szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges moz-
gásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 
gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 
Főbb témák: 
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megva-
lósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül 
és különböző eszközök segítségével. 
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás 
szintjének becslése, követése. 
Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Biológia-egészségtan: 
anaerob terhelés, az 
idegrendszer műkö-
dése, a keringési rend-
szer működése, 
glikolízis, terminális 
oxidáció. 
 
Fizika:  
egyszerű gépek, erő, 
munka. 
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Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, moz-
gásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, 
gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, 
ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoz-
tatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet veze-
tése. 
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondici-
onális és koordinációs képességfejlesztés. 
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint. 
Az egészséges test és lélek megóvása 
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: 
a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat ki-
alakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az 
ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a 
sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 
A stresszoldás gyakorlatai.  
A megtanult és folyamatosan használt stressz és feszültségoldó mód-
szerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása. 
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a 
helyi lehetőségek és programok szerint. 
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fej-
lesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét 
sportági jelleggel). 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárá-
sok ismerete. 
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges 
alvásban. 
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való 
helyes bánásmód ismerete.  
A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinc-
kímélet lényegének ismerete. 
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a 
másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös él-
mény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésé-
nek egymást erősítő igénye (motiváció). 
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló teljesítmény-
fejlesztés. 
Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétlé-
ses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, stressz- és fe-
szültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet,. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos cik-
lus végén 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben 
és a játékban, játékvezetésben. 
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szi-
mulálva a valódi játékszituációkat. 
Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli 
szerepnek való megfelelés. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfo-
galmazása. 
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, idő-
beli és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 
koordinált irányítása. 
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, be-
mutatása. 
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A 
torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek 
fejlesztésének lehetőségei ismerete. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 
kiválasztása. 
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
Atlétika jellegű feladatok 
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 
más mozgásrendszerekben. 
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések be-
gyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvésbiz-
tonsággal. 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gördülés 
esetén. 
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogal-
mak ismerete. 
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Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
Önvédelem és küzdősportok 
A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és 
földharcban. 
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén. 
Egészségkultúra és prevenció 
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Tu-
datos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
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VISELKEDÉSKULTÚRA 

  
A Viselkedéskultúra tantárgy tartalmát – Tanulásmódszertan és Kommuniká-

ció- interdiciplináris koncepció szellemiségében alakítottuk ki, figyelembe véve a korosztályos 
adottságokat és a globális fejlődés, változás kihívásait. Fontos szempont, hogy figyelembe ve-
gyük a tanulócsoportjaink előzetes diagnosztikus méréseit, értékeléseit (szociometriai felméré-
sek, tanulói interjúk, osztály konferenciák), valamint a szaktanári műhelybeszélgetéseket. Az 
értékelés szöveges formában történik.  

Megjegyzés:   

A tantárgy a 2017-2018-as tanévben kivezetésre kerül.  

A tantárgy tartalma kiegészíti az osztályfőnöki, ügyviteli és mentálhigiénés tevékeny-
séget. Továbbá alkalmas tréning jellegű foglalkozások megtartására, a témahét szellemiségét 
és módszertanát kiegészítve.   

  
Célok:   

• a célcsoport ön- és társismereti készségek fejlesztése  
• kooperatív kompetenciák fejlesztése,   
• a szociokulturális hátrányok a leküzdése  
• tudatos állampolgár nevelés  
• multikulturális és interkulturális kompetenciák fejlesztése  

Célcsoport: 11. évfolyam  
Óraszám: 36 óra/év 
 

Fejlesztendő fókuszkompetenciák:  
Kognitív: analitikus gondolkodás, szövegértés-szövegalkotás, nem verbális kommuni-

kációs készségek, memória fejlesztése  
Szociális: döntési, együttműködési, valamint empátia készségének fejlesztése  
Személyes: kreativitás, felelősségvállalás, életvezetési készségek fejlesztése  
Javaslatok az időkeretre:   
Mivel a Viselkedéskultúra tantárgy elsősorban a közvetlen készségfejlesztésre épül, ja-

vasolt az órák tömbösített megtartása (havi 1x4 óra). Amennyiben ez nem megoldható, a cso-
portok szempontjából a bontott – azaz félcsoportos órák a javasoltak a hatékony fejlesztés ér-
dekében.  

Javaslatok az alkalmazott módszerekre:   
Drámapedagógia, kooperatív technikák, vizuális nevelés, filmelemzés, stb.  
Javaslatok a teremre:   
Mozgatható padokkal rendelkező, projektoros terem.  
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Témakörök:  
 

Téma  Fejlesztendő készségek  Óraszám  
Én és a világ  önkifejezés, ön- és társisme-

ret  
1-4  

Egyén és közösség I.   

Család, kapcsolatok, konfliktusok, 
generációk  

önreflexió, empátia, konflik-
tuskezelés, értékképviselet  

5-8  

Egyén és közösség II.  

Iskola, DÖK, osztály, kapcsolatok, 
barátság, szerelem, konfliktusok  

önreflexió, empátia, konflik-
tuskezelés, együttműködés, 
értékválasztás  

9-12  

Egyén és közösség III.  

Társadalom, állampolgár, város, 
Európai Unió, alapvető emberi jo-
gok  

döntés, önreflexió, nem-ver-
bális és szóbeli kommuniká-
ciós készségek, vitakultúra, 
érdekképviselet  

13-16  

Globalizáció és társadalom I.  

Interkulturalitás, alapvető emberi 
jogok  

kreativitás, empátia, nem-
verbális és szóbeli kommuni-
kációs készségek, vitakultúra, 
értékválasztás  

17-20  

Globalizáció és társadalom II.  

Gazdaság, önmarketing, online-
offline én-kommunikáció, online-
offline bántalmazás, biztonságos 
internethasználat, munkaválla-
lás, fenntarthatóság  

döntés, empátia, konfliktus-
kezelés, digitális írástudás, 
önreflexió, önismeret, önkife-
jezés  

21-24  

Szexualitás és érzelmek  

Nemek, szexualitás és érzelmek 
kapcsolata, család, jövőkép  

értékek képviselete, érzelem-
kifejezés, döntés, konfliktus-
kezelés, önismeret  

25-28  

Drog prevenció  

Kulturális gyökerek, büntetőjogi 
háttér megismertetése, emberi 
szervezetre és kapcsolatokra gya-
korolt hatások vizsgálata  

értékek képviselete, döntés, 
konfliktuskezelés, önismeret  

29-32  

Értékelés  

Egy választott téma részletes be-
mutatása, kiselőadás készítése  

önreflexió, önértékelés  33-36  
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TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

A tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, nem hagyo-
mányos értelemben vett iskolai tantárgy. Értékelése félévkor szövegesen, évvégén tanúsítvány-
nyal zárul.  

A képzés évi 36 óra, mely hetente, csoportbontásban 45 perces foglalkozásokon törté-
nik.  

A tanulásmódszertan eredményes oktatása során a diákok megismerik saját pszichikai 
feltételeiket, különböző képességek fejlesztésével megtanulják a hatékony és eredményes ta-

nulási stratégiákat, módokat, amelyek segítenek a tanulási nehézségek leküzdésében, hogy 
minden tanuló képességei legjavát nyújthassa.   

Megjegyzés:   

A tantárgy a 2017-2018-as évben kivezetésre kerül.   

A tantárgy tartalma kiegészíti az osztályfőnöki és a mentálhigiénés tevékenységet. Le-
hetőséget ad tömbösített, tréning jellegű foglalkozások megtartására. Továbbá tantárgy speci-
fikus integrációra, hatékony módszertani differenciálás kialakítására.     

Célok:  
• A tanulók ismerjék meg tanulási szokásaikat, képességeiket és azt követően a szük-

ségleteiknek megfelelően alakítsák ki új tanulási szokásaikat, amelyekkel képessé-
geik is fejlődhetnek.   

• A tanulók tanulják meg, gyakorolják és fejlesszék tovább tanulási technikájukat, le-
gyenek képesek különböző tanulás-szervezési formákban együttműködni tanulótár-
saikkal és tanáraikkal.   

• A tanulók fejlesztése, hátrányok diagnosztizálása és segítségnyújtás azok, leküzdé-
sére  

• Tehetséggondozás  
• A lemorzsolódás megelőzése, prevenció  
• A középiskolai követelmények megismerése  
• Tanulási célok megfogalmazása és tudatosítása  
 

Követelmények:  
• Legyenek képesek a tanulók a csoport által elfogadott szabályok betartására, önma-

guk és társaik elfogadására.  
• Legyenek képesek kisebb és nagyobb csoportban eredményes együttműködésre.  
• Ismerjék és alkalmazzák a tanulást segítő motivációs tényezőket.  
• Legyenek képesek a tanulási folyamat során a helyes tanulási technika kiválasztá-

sára és alkalmazására.  
• Legyenek képesek az önálló tanulásra és önellenőrzésre is.  
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Értékelés 

A tanulásmódszertan a tantárgyi rendszerben sajátos helyet foglal el, nem hagyományos 
értelemben vett iskolai tantárgy. Ezért értékelése sem hagyományos 5 fokú osztályozással, ha-
nem félévkor szövegesen, tanév végén tanúsítvánnyal történik.  

 

Témakörök és óraszámok:  

 

I.  Visszatekintés a tanulási előéletre    óraszám: 2 óra 

1-2. óra Mire való az iskola?  

Cél A tanulók iskolával kapcsolatos beállítódásának, motivációjának vala-
mint tanulási szokásainak megismerése. 

Tartalom Tanulási előítélet és az eddigi tapasztalatok felmérése. 

Főbb tevékeny-
ségi formák 

Szövegalkotás írásban, felolvasás, megbeszélés, kérdőív kitöltése, 
egyéni törekvések, célok megfogalmazása. 

A továbbhaladás 

Feltételei 

A tanuló ismerje a saját ismeretszerzési szokásait, annak hibáit. Le-
gyen képes új tanulási célok megfogalmazására. 

 

II. Tanulás – tudás      óraszám: 12 óra 

3-4. óra Tanulási attitűd és stílus kérdőív kitöltése és értékelése 

5-6.. óra Tanuláshoz való viszony, tanulási szokások, motiváció 

7-8. óra Érzékelés, észlelés, tanulás 

9-10. óra A tanulás körülményei és feltételei 

11-12. óra A figyelem mérése, fejlesztése 

13-14. óra A koncentrációs képesség fejlesztése 

 

Cél A tanulás fogalmának mélyebb megismerése. Az ismeretszerzés techni-
kájának, a tanulási stratégiájának áttekintése. A gondolkodás fejlesztése, 
az önművelés lehetőségeinek a megismerése, megszervezése. 



346 
 

Tartalom - Tanulási stílus (saját tanulási módszerek, önismeret, önbizalom) 
- A tanulás technikája – tanulási stratégiák (mechanikus, értelmes ta-

nulás, memotechnikai eszközök) 
- Tanulási módszerek: frakcializáló, globális, kombinatív) 
- Tanulási orientáció (külső-belső feltételek) 
- Megtanulni tanulni 
- A tanulás rövidebb, hosszabbtávú tervezése és szervezése, időbeosz-

tás fontossága  
- Figyelemfejlesztés 
- Gyenge pontok a tanulásban (ábrándozás, akaraterő, stb., tanulási 

zavar, alulteljesítés)  
- Gondolkodási kultúra fejlesztése, önművelés 

(tanulás és gondolkodás, problémamegoldás, a logika kapcsolata, 
könyv-és könyvtárhasználat) 

Főbb tevé-
kenységi for-
mák 

Kérdőívek, rejtvények kitöltése, csoportos megbeszélés, szövegmagyará-
zat, lényegkiemelés, prózai szöveg (memoriter) megtanulása, tanulást se-
gítő módszerek gyakorlása, verseny, vetélkedő 

A továbbhala-
dás 
feltételei 

A tanuló tudja felismerni, megválasztani és alkalmazni saját tanulási stí-
lusát. Ismerjen és alkalmazzon tanulást segítő módszereket (koncentrá-
ció, relaxáció) 

Ismerje az önművelés lehetőségeit. 

III. A beszédművelés       óraszám: 6 óra 

15-16. óra Kommunikációs formák, beszéd 

17-18. óra Kifejezőképesség írásban 

19-20. óra Szókincsfejlesztés (passzív, aktív) 

IV. Az olvasás technikája     óraszám:4 óra 

21-22. óra Hangos, kifejező olvasás 

23-24. óra Néma, értő olvasás 

Cél  Az általános iskolában tanult kommunikációs ismeretek áttekintése, tovább-
fejlesztése, bővítése. 

Olvasási szokások felmérése, fejlesztése. Értő olvasás technikájának elsajátí-
tása, gyakorlása. A szókincs, a koncentrációs képesség fejlesztése. 

Tartalom - Olvasási szokások 
- Olvasási készségek 
- Olvasási gyakorlatok (kifejező olvasás, néma olvasás) 
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- Szókincsfejlesztési gyakorlatok 

Főbb te-
vékenység
i formák 

Felolvasás, néma és hangos olvasás, saját szöveg megfogalmazása felolva-
sása, vers-, meseolvasás, szókincsfejlesztő, nyelvtörő gyakorlatok, szóképzés, 
szinonimák alkalmazása, szógyűjtő feladatok beépítése az aktív szókincsbe, 
beszédtechnikai gyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok, légző-gyakorlatok, 
rejtvények, játékos, képes feladatok 

A tovább-
haladás 
feltételei 

A tanuló aktívan vegyen részt a kommunikációs gyakorlatokban.  

Fejlessze aktív és passzív szókincsét, értse és helyesen alkalmazza a szinoni-
mákat, azonos alakú többjelentésű kifejezések. Törekedjen a választékos kife-
jezésre. 

Tudja használni az egynyelvű szótárakat. 

V. Szövegfeldolgozás       óraszám: 6 óra 

25-26. óra Lényegkiemelés, vázlat 

27-28. óra Jegyzetelés technikája 

29-30. óra Gondolattérkép készítése 

Cél  Fejleszteni a gondolkodási kultúrát. Elsajátíttatni az információgyűjtés és 
szelektálás technikáit. Kialakítani és alkalmazni a jegyzetelési, vázlatkészí-
tési technikát.  

Tartalom - Koncentrációs gyakorlatok 
- Lényegkiemelés (aláhúzás, kiemelés, vázlat) 
- Jegyzetelés gyakorlása 

Főbb tevé-
kenységi  
formák 

Koncentrációs gyakorlatok, értő olvasás, lényegkiemelés szövegből, szöveg-
reprodukció, szövegmagyarázat jegyzetek, vázlat készítése. 

Gondolattérkép készítésének szabályai, technikája és alkalmazása az ismere-
tek rögzítésében és előhívásában. 

A tovább-
haladás 
feltételei 

A tanulónak tudni kell ismertetni a dinamikus olvasás szabályait, választé-
kosan beszélni az olvasottakról.  

Koncentráció gyakorlatait pontosan és türelmesen elvégzi. A jegyzetelési 
technika szabályait megfelelően kell alkalmazniuk. 

Képes legyen egyénileg illetve csoportosan gondolattérkép készítésére és al-
kalmazására a tanulási folyamat során.  
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VI. Az emlékezés technikája       óraszám: 2 óra 

31-32. óra Az emlékezet fejlesztése 

Cél  Az emlékezeti teljesítmény fejlesztése. Ismétlések jelentőségét a tanulás-
ban, valamint az eredményes bevésés feltételeit és gyakorlatát. 

Tartalom A felidézés és a felismerés különbsége (az emlékezet jellemzői, az emlé-
kezés segítésének módszerei, a lényeg megragadása) 
Memoriterek (gyakorlatok) 
Emlékezetfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 

Főbb tevé-
kenységi  
formák 

Emlékezeti tesztek, memória gyakorlatok. Emlékezetfejlesztő gyakorla-
tok, játékos feladatok, verseny, képvers készítése, emlékezetsegítő tech-
nikák, illusztráció 

A továbbhala-
dás feltételei 

A tanulónak az olvasmányról tudniuk kell folyamatosan beszélni. Tud-
niuk kell felsorolni és alkalmazni az emlékezeti munkát segítő módszere-
ket. 

VII. A gondolkodás, kreativitás fejlesztése   óraszám: 2 óra 

33-34. óra A gondolkodás fejlesztése 

Cél  Az önálló véleményformálás, kreatív, problémamegoldó gondolkodás 
kialakítása 

Tartalom kreativitást, gondolkodást segítő játékos feladatok egyéni és csoportos 
megvalósítása 

Főbb tevé-
kenységi for-
mák 

kreativitást és problémaközpontú megközelítést igénylő csoportos, ko-
operatív technikákat alkalmazó tanulási folyamatok, feladatok 

A továbbhala-
dás 
feltételei 

A tanuló tudja alkalmazni az egyéni tanulást segítő programokat. Legyen 
képes társaival együttműködve a problémamegoldó gondolkodásra, krea-
tivitásra. 

VII.. Tájékozódás a tudás világában, az önművelődés lehetőségei    

           óraszám: 2 óra  

35. óra Az önművelődés lehetőségei ,  
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36. óra Értékelés 
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Témakörök és óraszámok:  
  
I. Visszatekintés a tanulási előéletre       Óraszám: 2 óra 
1-2. óra  Mire való az iskola?  
  
 
II. Tanulás – tudás                                                                               Óraszám: 12 óra  
3-4. óra  Tanulási attitűd és stílus kérdőív kitöltése és értékelése  
4-5. óra  Tanuláshoz való viszony, tanulási szokások, motiváció  
6-7. óra  Érzékelés, észlelés, tanulás  
8-9. óra   A tanulás körülményei és feltételei  
10-11. óra   A figyelem mérése, fejlesztése  
11-12. óra   A koncentrációs képesség fejlesztése  
  
  
III.  Beszédművelés         Óraszám: 6 óra  
13-14. óra  Kommunikációs formák, beszéd  
15-16. óra  Kifejezőképesség írásban  
17-18. óra  Szókincsfejlesztés  
 
IV.  Az olvasás technikája       Óraszám: 4 óra  
19-20. óra  Hangos, kifejező olvasás  
21-22. óra  Néma, értő olvasás  
  
V. Szövegfeldolgozás         Óraszám: 6 óra  
23-24. óra  Lényegkiemelés, vázlat  
25-26. óra  Jegyzetelés technikája  
27-28. óra  Gondolattérkép készítése  
  
V. Az emlékezés technikája          Óraszám: 2 óra  
29-30. óra  Az emlékezet fejlesztése  
  
  
VI. A gondolkodás fejlesztése       Óraszám: 2 óra  
31-32. óra  A gondolkodás fejlesztése  
  
VII. Tájékozódás a tudás világában       Óraszám: 2óra  
33-34. óra  Az önművelődés lehetőségei 
  
VIII. Értékelés        Óraszám: 2 óra  
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BIOLÓGIA-Egészségtan 
A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  

11–12. évfolyam 

 
 

Tematikai egység Sejtjeinkben élünk - A sejt 
Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás A sejt felépítése, fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi sejt 

megkülönböztetése. Szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A sejt biológiai szerveződési szintként való meghatározása. Rendszer 
és környezet összefüggéseinek alkalmazása a sejt felépítésének és 
működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti 
összefüggések megértése, a szerkezet és a kémiai felépítés 
összekapcsolása. Anyag, energia és információ fogalmainak 
alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. 
Állandóság és változás értelmezése a sejtben zajló folyamatok 
vonatkozásában.  

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Milyen sajátos fizikai-, kémiai jel-
lemzői vannak a sejteknek? 

A környezet fizikai hatásai és 
az életlehetőségek közötti 
összefüggések. 
A víz biológiai szempontból 

fontos jellemzői. A sejtplazma 
mint oldat.  
A környezeti koncentráció 

hatása.  
A sejteket felépítő szerves 

anyagok fontosabb típusai, 
sajátos biológiai funkciói.  
 
Hogyan működik a sejt, mint 

bonyolult vegyi üzem? 
Az enzimműködés lényege, je-

lentősége.  
A sejteket károsító fizikai és 

kémiai hatások főbb típusai. 
 
Miért igényelnek a sejtek 

energiát? Hogyan juthatnak 
hozzá? 
A biológiai folyamatok 

energetikai összefüggései. Az 
ATP szerepe. 
Felépítő anyagcsere: 

fotoszintézis.  Lebontó 

Az élő állapot fizikai 
feltételeinek, határainak 
meghatározása. Rendszer és 
környezet összefüggésének 
elemzése. 
Az élő rendszerek sajátos 

kémiai összetételének ismerete, 
a bennük végbemenő kémiai 
folyamatok szabályozottságának 
belátása.  
A fizikai hatások élőlényekre 

gyakorolt hatásának elemzése, 
egyszerű kísérletek elvégzése, 
értelmezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az élő rendszerek 

energiaszükségletének 
megértése, a sejtszintű 
energiaátalakító folyamatok 
lényegének ismerete. 
 
A sejtműködés 

Fizika:  
diffúzió, ozmózis; 
hő, hőmérséklet; 
elektromágneses 
hullámok, 
hullámhossz; energia 
fogalma, 
mértékegysége, 
formái és 
átalakíthatósága, 
potenciál, feszültség. 
 
Kémia:  
fontosabb fémes és 
nem fémes elemek; 
szerves vegyületek 
sajátosságai, 
csoportjai; kémhatás, 
pH; ion; oldódás, 
oldatok 
koncentrációja, 
kémiai kötés, 
katalízis, katalizátor. 
 
Matematika:  
a mennyiségi 

jellemzők kifejezése 
számokkal; a számok 
értelmezése a valóság 
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anyagcsere: sejtlégzés, erjedés. 
A folyamatok alapegyenlete, 

energiamérlege. 
 
Hogyan képesek a szervezet 

sejtjei összehangolni a 
működésüket?  
A sejtmembrán jelforgalmi 

funkciója. A kémiai 
kommunikáció, anyagfelvétel és 
-leadás módjai.  

szabályozottságának 
felismerése, általánosítása az élő 
állapotra. 

mennyiségeivel, 
nagyságrendek; 
hossz-, terület-, 
felszín-, 
térfogatszámítás; 
halmazok használata, 
osztályokba sorolás, 
rendezés. 
 
Informatika:  
az információ 

fogalma, egysége 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Biogén elem, enzim, kicsapódás, lebontó és felépítő anyagcsere, 
sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, mitokondrium, zöld színtest. 

 
 

Tematikai egység Szépség, erő, ügyesség - Az emberi test 
Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 

A gerinces testfelépítés alapvető jellemzői. Az ember fő testtájai, 
arányai és szimmetriái. Az emberi egyedfejlődés főbb szakaszai. A 
csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi 
csontváz fő elemei. A harántcsíkolt izomszövet felépítése. Az 
izomműködés alapvető mechanikai elvei. A törzs és a végtagok 
mozgásképességét kialakító szervrendszerek felépítése és működése. 
A mozgás és az egészség közötti alapvető összefüggések. A 
mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az ember megismerésével és egészségével összefüggő tudatosabb 
testkép kialakítása. A testképen alapuló önelfogadás erősítése. Az 
emberi mozgásképesség mélyebb megértése, a szervrendszerek 
felépítésének és működésének k*apcsolatba hozása. A biológiai 
szerveződési szintek együttes kezelése a mozgásképességgel 
összefüggő magyarázatokban. A kémiai felépítés és a működés 
kapcsolatának értelmezése a csont és az izom vonatkozásában. 
Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izomösszehúzódás, 
az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében. A 
rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos 
életmód iránti igény kialakítása, erősítése. Az egészség megőrzendő 
értékként való tudatosítása. A testi és lelki egyensúly kapcsolatának, 
együttes jelentőségének elfogadtatása.  

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen külsődleges, formai jelle-
gek figyelhetők meg az emberi 
testen?  

 

Az emberi test szimmetria viszo-
nyainak bemutatása, a fő testtájak 
megnevezése. Érvek gyűjtése a 
helyes testtartás fontosságáról. 

Matematika: Halmazok 
használata; 
tulajdonságok kieme-
lése, analizálása. Szim-
metria; forma, arányok 
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Szimmetria, testtájak és arányok. 
A felegyenesedett testtartás, ge-
rincoszlop alakja, tartáshibák. 

A testi jellegek eltérései, átlagér-
tékek és szélsőségek. Az emberi 
rasszok jellemző testi jellegei.  

 

Milyen kép él bennünk a testünk-
ről? El tudjuk-e fogadni a saját 
testünket? 

Testkép és lelki egyensúly össze-
függése. A normál testsúly, test-
alkat megőrzésének fontossága.  

A megjelenés, a testkép módosí-
tásának lehetőségei, előnyök, 
mellékhatások, veszélyek. 

 

Milyen a csont összetétele, szö-
veti és szervi felépítése? Hogyan 
kapcsolódnak egységes rend-
szerré a csontjaink? 

A csont szilárdsága és rugalmas-
sága, a kémiai összetétel és a szö-
veti-, szervi felépítés főbb jellem-
zői. A csontok formai típusai, 
kapcsolódási formái.  

 

Miként alakítják ki az izmok tes-
tünk mozgásképességét? 

A vázizmok összehúzódási ké-
pessége. A hajlító és feszítő iz-
mok működése néhány példán. 
Az emelő elv érvényesülése. Az 
izomerő és munka értelmezése.  

 

Az emberi fajra jellemző testi 
sokféleség okainak vizsgálata 
példákon. 

 

A saját testtel kapcsolatos ismere-
tek elmélyítése, képzetek formá-
lása, tévképzetek felszínre ho-
zása, korrigálása. Önismeretet 
fejlesztő csoportmunka feladatok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csontok szerkezete, összetétele 
és funkciója közötti összefüggé-
sek felismerése. A csontok egy-
mással és az izmokkal való kap-
csolódási módjainak összefüg-
gésbe hozása a mozgásképesség-
gel. Metszetek és makettek hasz-
nálata. 

 

Az izomösszehúzódás szöveti 
szintű értelmezése. Az izomzat 
hierarchikus felépítésének, rend-
szerszerűségének felismerése. 

összehasonlítása, osz-
tályokba sorolása, ren-
dezése különféle tulaj-
donságok szerint. 

 

Vizuális kultúra: for-
mák arányviszonyai; 
vizuális reklámok. 

 

Földrajz:  

kontinensek földrajza, 
népek, népcsoportok. 

 

Fizika:  

sűrűség, szilárdság, ru-
galmasság; erő, munka, 
energia; egyszerű gé-
pek. 

 

Kémia:  

a víz; kalcium és ve-
gyületei; fehérjék; kol-
loid állapot. 

 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: ember-
ábrázolás a 
képzőművészetben, 
filmben és irodalom-
ban; a divat. 
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Milyen összefüggés van az élet-
mód, munka és a 
mozgásszervrendszer állapota kö-
zött? 

A fizikai terhelés hatása a csonto-
zatra és az izomzatra. A munka-
terhelés lehetséges hatása, az al-
kalmazkodás módja.  

 

Hogyan előzhetők meg a mozgás-
szervi megbetegedések, sérülé-
sek? Milyen elsősegély alkalmaz-
ható sérülések esetén?  

A mozgásszegény életmód káros 
következményei. Szűrővizsgála-
tok lehetősége, fontossága. 

A bemelegítés, erősítés, nyújtás 
biológiai alapjai, fontossága. Sé-
rülések típusai, alapvető 
elsősegélynyújtási ismeretek. 

 

Hogyan növelhető a fizikai telje-
sítőképesség? 

Az edzés és a fizikai teljesítmény 
összefüggése. Étrend, 
táplálékkiegészítők, teljesítmény-
növelők - előnyök, hátrányok, ve-
szélyek. 

A szövet-, szerv- és szervezet-
szintű működések összefüggésbe 
hozása. 

Mechanikai elvek alkalmazása. 

 

 

A testi képességek, adottságok és 
a munkavégzés, munkaformák 
összefüggésének elemzése. 

 

Adatgyűjtés a mozgásszegény 
életmód egészségkárosító hatásai-
ról. A rendszeres testmozgással 
kapcsolatos szokások és tapaszta-
latok felmérése az osztály tanuló-
inak körében.  

 

Az önvizsgálatok és rendszeres 
szűrővizsgálatok fontosságának 
belátása. 

A balesetmegelőzés teendőinek 
összegyűjtése különböző élet-
helyzetekben (pl. sportolás, házi-
munka, közlekedés). Elsősegély-
nyújtás megismerése a vizsgált 
baleseti sérülések körében. 

Az edzettség, fittség állapotának 
biológiai leírása, vizsgálata és ér-
tékelése. 

Testnevelés és sport: 
mozgáskultúra, preven-
ció, életvezetés, egész-
ségfejlesztés; 

a helyes testtartás; ge-
rincvédelem; a fittség 
jellemzői. 

 

Magyar nyelv és iroda-
lom: 

testbeszéd, arcjáték. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bilaterális szimmetria, testkép, testtartás, rassz, rasszjelleg, normál 
testsúly, túlsúly, elhízás, táplálkozási zavar, reflex, ízület, csontsűrűség, 
izom, ín, szalag, bemelegítés, nyújtás, izomösszehúzódás. 
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Tematikai egység Szorgos szerveink - A szervezet anyagforgalma 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Tápanyagok, a tápcsatorna szakaszai, emésztés és felszívódás. 
Élelmiszerminőség, a tudatos vásárlás szempontjai. Az egészséges 
táplálkozás étrendi összefüggései. Testsúlyproblémák okai és 
következményei.  
Légutak, tüdő, légcsere és gázcsere. A sejtlégzés folyamata. A 
légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros 
szenvedélyek. 
A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. Vércsoportok. 
Nyirok, nyirokkeringés. A szív és a keringési rendszer felépítése és 
működése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az anyagforgalom beillesztése a szervezet egészének önfenntartó 
működésébe. A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos 
mennyiségi szemlélet alakítása. Az egészséges táplálkozást szolgáló 
szokások, értékrendek, gyakorlati készségek fejlesztése az emésztési 
folyamatok és a máj élettani szerepének megértésén, értelmezésén 
keresztül. 
A légzőrendszer felépítésének és működésének megismerésén 
keresztül a légzőrendszerre ható környezeti hatások felismerése, 
megbetegedésekkel való kapcsolatának megértése. A levegőminőség 
védelmére irányuló cselekvési lehetőségek felismerése, az 
egészségmegőrzést szolgáló attitűdök alakítása. 
Az anyagfelvevő, szállító és kiválasztó folyamatok rendszerszintű 
értelmezése. A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak 
felismerése, a megelőzést lehetővé tévő életmód megismerése, 
attitűdök fejlesztése. Elsősegélynyújtás elsajátítása alapvető 
vérzéseknél és szívmegálláskor. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi történik az elfogyasztott ételek-
kel a szervezetünkben?  

A tápcsatorna szakaszai. Az 
emésztés fogalma, 
emésztőnedvek, a folyamat 
lépései. A tápanyagok 
felszívódása. A tápcsatorna 
mozgása. A máj elhelyezkedése és 
szerepe a szervezet működésében.  
 
Milyen okai és következményei 
lehetnek a túlsúlynak, az 
elhízásnak, illetve az 
alultápláltságnak? 
Testtömegindex, normál testsúly, 
túlsúly és elhízás következményei 

 
 
A tápcsatorna felépítése és a 
benne végbemenő folyamatok 
élettani céljának, fő lépéseinek 
értelmezése.  
A máj funkciójának elemzése. 
 
 
 
 
 
 
A normál testsúly megőrzése 
jelentőségének belátása, 
bizonyítékok gyűjtése a túlsúly 
és az elhízás kockázatairól.  

Kémia:  
Aminosavak. fehérjék 
szerkezete; katalizátor. 
Reakcióhő; lipidek, 
szteroidok, 
koleszterin; glükóz, 
keményítő, cellulóz; 
vas és vegyületei, 
komplex vegyületek; 
kémhatás, pH; 
oldószer, oldat; 
ionvegyületek; kolloid 
rendszerek, 
koaguláció; oldatok 
koncentrációja; 
ozmózis. 
 



356 
 

és emelkedő kockázatok. 
Tápanyagok fajlagos 
energiatartalma. Az alultápláltság, 
éhezés jelei, következményei. 
 
Milyen minőségi szempontokat 
kell figyelembe venni a helyes 
táplálkozás érdekében? Mit jelent 
az élelmiszer összetétel és 
minőség? 
A kiegyensúlyozott, változatos 
étrend jelentősége. Fehérjebevitel, 
élelmi rostok, vitaminok forrásai, 
hatásaik és jelentőségük.  
 
Melyek a táplálkozással 
összefüggő gyakoribb 
megbetegedések, mit tehetünk a 
megelőzésük érdekében? 
Az élelmiszer higiénia fogalma, 
gyakorlati szempontjai. A normál 
bélflóra jelentősége. Élelmiszer 
allergia, felszívódási és emésztési 
rendellenességek. A tartós stressz 
emésztőrendszerre gyakorolt 
hatása. Az emésztőrendszer 
rosszindulatú daganatos 
megbetegedéseinek kockázati 
tényezői. 
 
Hogyan megy végbe a ki- és 
belégzés folyamata? Hogyan 
változik a be- és kilégzett levegő 
összetétele?  
A felső- és alsó légutak felépítése. 
A ki- és belégzés folyamata, 
légzőizmok.  
A gázcsere fogalma és feltételei. 
A hemoglobin szerepe, 
jelentősége.  
Vitálkapacitás, légzési 
perctérfogat fogalma.  
 
Melyek a gyakoribb légzőszervi 
megbetegedések, mit tehetünk a 
megelőzés érdekében? 
Levegőminőség jelentősége, 
jelentősebb légszennyező 
anyagok és szűrésük módjai. 
Kockázatok, kórképek, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Életmódhoz igazodó étrendter-
vezés, ezzel kapcsolatos adatok, 
táblázatok kezelése, használata. 
 
 
 
 
 
 
A fontosabb emésztőszervi és 
anyagcsere-betegségek tünetei, 
kezelésük, az orvoshoz fordulás 
szükségessége. Ismertető össze-
állítása a szájhigiéné és a rend-
szeres fogápolás helyes gyakor-
latáról.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A légutak és a tüdő felépítése 
alapján a bennük végbemenő 
élettani folyamatok 
értelmezése. A légcsere 
biomechanikai szempontú 
leírása. A gázcsere 
folyamatának és biológiai 
szerepének magyarázata. 
 
 
A fontosabb légzőszervi 
betegségek kockázatainak, 
tüneteinek összehasonlítása, 
azonosítása. 

Fizika:  
diffúzió; tömeg, súly; 
energia, munka; gázok 
nyomása, áramlások; 
sűrűség; nyomás; 
diffúzió, ozmózis; 
elektromos áram. 
 
Testnevelés és sport: 
életvezetés, 
egészségfejlesztés. 
 
Földrajz:  
a Föld légköre; 
alapgázok és 
szennyezők. 
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megelőzési és gyógyítási 
lehetőségek. 
 
Mi a szerepe a szervezet belső 
környezetét alkotó 
folyadéktereknek?  
Belső környezet fogalma, 
folyadékterek típusai, 
szabályozottságának élettani 
jelentősége.  
 
Miből áll, hogyan keletkezik, 
hogyan és miért alvad meg a vér? 
A vér és a szövetközti nedv, 
illetve a nyirok keletkezése, 
összetétele, funkciói. A vér oldott 
és sejtes elemei. A véralvadás 
élettani jelentősége, a folyamat fő 
lépései és tényezői. A vérrög 
képződés kockázati tényezői és 
következményei. 
 
Hogyan működik a szívünk? Mi az 
erek feladata?  
A szív fölépítése, működésének 
szakaszai. A szívritmus, 
pulzusszám, pulzustérfogat és 
perctérfogat összefüggése. 
Értípusok, artéria, véna, kapilláris 
felépítése, funkciója.  Vérkörök. 
Vérnyomás fogalma, mérése, 
normál értékei. 
 
Hogyan szabályozza a szervezet a 
testfolyadékok összetételét, 
mennyiségét?  
A vese szervi felépítése, a 
vesetestecske részei, működése. A 
vizelet képzése. A folyadékbevitel 
és a sófogyasztás összefüggése, a 
vérnyomásra gyakorolt hatásuk. 
 
Melyek a szív és érrendszeri 
megbetegedések kockázati 
tényezői, gyakoribb típusai? Mit 
tehetünk a megelőzésük 
érdekében? 
Érelmeszesedés, trombózis, 
infarktus, szélütés. Kockázatot 
jelentő élettani jellemzők Az 

Az egészséges környezettel, 
életvitellel kapcsolatos gyakor-
lati teendők összegyűjtése (pl. 
légzésvédelem, higiénia). 
 
 
A külső és a belső környezet 
értelmezése, a szabályozottság 
élettani jelentőségének 
felismerése.  
 
A vér összetételét, állapotát 
jellemző fontosabb adatok 
elemzése. 
A véralvadás folyamatának és 
biológiai jelentőségének 
megértése, a trombózisos 
betegségekkel való 
összefüggésbe hozása. 
 
 
 
Az érrendszer és a szív 
felépítésének, a bennük 
végbemenő élettani folyamatok 
értelmezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vese felépítése, a benne 
végbemenő élettani folyamatok 
értelmezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismeretterjesztő anyag 
összeállítása a szív és 
érrendszeri betegségek 
megelőzésének lehetőségeiről, 
idejében való felismerése 
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érrendszer állapota és az életmód 
közötti összefüggések.  
 
Milyen elsősegélynyújtás 
alkalmazandó vérzések, 
szívműködési zavarok vagy 
keringésleállás esetén? 
Vérzéstípusok és ellátásuk. A 
fertőtlenítés fontossága. A 
szívinfarktus előjelei, teendők a 
felismerés esetén. Az alapvető 
újraélesztési protokoll. 

jelentőségéről, az ezzel 
kapcsolatos teendőkről. 
 
Alapfokú elsősegélynyújtási 
(különböző vérzések ellátása) 
és újraélesztési gyakorlat (hely-
zetfelismerés és beavatkozás). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, mennyiségi és 
minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, 
felszívódás, higiénia, allergia. 
Légcsere, gázcsere, légút, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás, 
hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma. 
Belső környezet, folyadéktér, szabályozott állapot, vér, nyirok, 
véralvadás, trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra, pitvar, szívbillyentyű, 
szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés. 

 
 

Tematikai egység Védelmi vonalaink - Az immunrendszer és a bőr 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, vérsejttípusok. A fehérvérsejtek feladatai. Nyirok, 
nyirokkeringés, nyirokszerv fogalma, funkciói. Belső környezet 
fogalma. Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, 
járvány fogalma. Antibiotikumok hatása, jelentősége. A bőr 
felépítése, rétegei, függelékei. A bőr főbb funkciói. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az immunrendszer szerepének, jelentőségének felismerése. A 
saját/idegen megkülönböztetésen alapuló védelmi mechanizmus 
megértése. Az autoimmun folyamatok értelmezése néhány 
gyakoribb betegség (pl. allergia) példáján. A rákbetegségek és az 
immunrendszer állapota közötti összefüggés megértése. Az 
immunrendszert erősítő, egészséges életmód jellemzőinek ismerete, 
alkalmazást segítő attitűdök erősítése. A bőrt veszélyeztető hatások 
felismerése, a megelőzést szolgáló életviteli szokások, ápolási 
eljárások megismerése. A testi-lelki egészség megőrzése iránti igény 
erősítése, a személyes felelősség tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Hogyan győzi le szervezetünk a 
fertőzéseket? Miért következhet 
be az átültetett szervek kilökő-
dése? 

A veleszületett 
immunitás fogalma, folyamata. 
Gyulladás. A szerzett, specifikus 

 
 
 
Az immunrendszer 
területeinek, komponenseinek 
és működésének összefüggésbe 
hozása. 
 

Kémia:  
fehérjék 
harmadlagos 
szerkezete; cukrok, 
poliszacharidok, 
lipidek; zsírok, 
kémhatás; mosó- és 
tisztítószerek. 
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immunitás jellemzői. A 
nyiroksejtek típusai és funkciói. 
Antigén és antitest fogalma, 
reakciója.  
 
Miért van szükség a 
védőoltásokra? Mi a 
magyarázata a 
védőhatásuknak? 
Kórokozó, fertőző és 
megbetegítő képesség, helyi és 
világjárvány. Passzív és aktív 
immunizálás. Az immunizálás 
közegészségügyi előnyei. 
Gyakoribb védőoltások. 
 
Mi gyengíti és mi erősíti 
immunrendszerünket? Milyen 
következménye lehet a 
meggyengült 
immunvédelemnek?  
Az immunrendszer és a lelki 
állapot közötti összefüggés. A 
tartós, nem kezelt stressz 
immunvédelmet gyengítő 
hatása. A HIV fertőzés és az 
immunrendszer gyengülése 
közötti összefüggések, az AIDS 
betegség. Az allergia és az 
asztma immunológiai háttere.  
 
Milyen feladatokat lát el a 
bőrünk? Mit jelez testünk 
állapotából? 
A bőr funkciói. A bőr rétegei, 
szöveti felépítésük. Felépítés és 
működés összefüggései.  A bőr 
mikrobái, bőrflóra. Bőrhibák 
típusai, okai. A bőr 
regenerációja, sebgyógyulás. 
 
Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? 
Melyek a bőr gyakoribb 
megbetegedései, mit tehetünk 
megelőzésük érdekében?  
A bőr higiénéje. Kiszáradás 
elleni védelem, táplálás.  
A bőrallergia okai, tünetei. A 
napsugárzás (UV) károsító 
hatása, a bőrrák 

 
 
 
 
Alapvető közegészségügyi és 
járványtani ismeretek 
alkalmazása a mindennapi 
életvitelben. A védőoltások 
indokoltságának elfogadása, 
hatékonyságuk biológiai 
magyarázata. 
 
 
 
 
 
 
A testi és lelki egészség közötti 
összefüggés belátása, biológiai 
érvekkel való alátámasztása. A 
tartós stressz kezelésével 
összefüggő, egészségmegőrzést 
szolgáló életvitel jellemzőinek 
összegyűjtése. 
 
 
 
 
 
 
A bőr funkcióinak beillesztése a 
szervezet szintű működésbe. 
Felépítés és működés 
szempontú folyamatértelmezés. 
 
 
 
 
 
 
 
Személyi higiéné 
biztosításával, a bőr ápolásával 
és egészségmegőrzésével 
kapcsolatos szokások, életmód 
tudatosulása. 

 
Fizika:  
hő, hőáramlás, 
párolgás; 
elektromágneses 
sugárzások 
spektruma, UV 
sugárzás, dózis. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
középkori járványok. 
 
Testnevelés és sport: 
mozgáskultúra; 
prevenció, 
életvezetés, 
egészségfejlesztés; 
higiéniai ismeretek. 
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felismerhetősége, 
veszélyessége.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett immunitás, antigén, 
antigén felismerés, antitest, nyiroksejt, védőoltás, immunizálás; hám, 
irha, bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, érző idegvégződés, 
bőrallergia. 

 
 

Tematikai egység 
Egyensúly és alkalmazkodás - Az életműködések sza-

bályozása 
Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. Mirigy fogalma, típusai. A 
vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. Hormon fogalma, a 
hormonális szabályozás elvi alapjai (vércukorszint szabályozása). Az 
idegi szabályozás alapelve. Az idegszövet felépítése, előfordulása és 
funkciói. Elemi idegi folyamatok, ingerület keletkezése és vezetése. 
Környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése. Reflex 
fogalma. Érzékek és érzékszervek, a szem és a fül felépítése. A 
gerincvelő elhelyezkedése, szerkezete és funkciója. Az agy részei, 
kapcsolatai és főbb funkciói. A stressz biológiai értelmezése. Az 
idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek veszélyei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A külső és belső érzékelés összefüggésbe hozása a szabályozott 
belső állapottal. A hormonális szabályozás konkrét 
mechanizmusainak értelmezése. A teljesítményfokozó hormonális 
szerek veszélyeinek felismerése, használatuk elutasítása. Hormonális 
rendellenességre visszavezethető betegségek, gyakoribb kórképek 
megismerése. Az idegi és hormonális szabályozás közötti kapcsolat 
felismerése. Az agyi funkciók hierarchikus egymásra épülésének 
felismerése. Az idegrendszeri megbetegedések kockázati 
tényezőinek felismerése, a gyakoribb betegségtípusok megismerése, 
a megelőzést szolgáló életmód- tanácsok elfogadása. A 
mentálhigiéné értelmezése, lehetőségeinek megismertetése. A 
tudatmódosító, függőséget okozó szerek elutasítása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Hogyan képes a szervezet szabá-
lyozni belső állapotát? 

Vezérlés és szabályozás 
különbsége. A szabályozókör 
fogalma, elemei. A negatív 
visszacsatolás működési elve, 
biológiai szerepe.  
 
Milyen szabályozó rendszerek 
működnek a szervezetünkben? 
Milyen kapcsolat van közöttük? 

Az idegi és a hormonális 
szabályozás lényegi jellemzői, 

 
 
Az élő állapot értelmezése, 
feltételeinek megfogalmazása. A 
szabályozottság jelentőségének 
felismerése.  
 
 
 
 
 
A hormonhatás megértése, a 
hormon-receptor kapcsolódás 

Kémia:  
lipidek, szteroidok; 
peptidek; glükóz, 
glikogén; jód, 
komplex vegyületek; 
kalcium és 
vegyületei; a 
molekulák 
szerkezete, ionok. 
 
Fizika: 
elektromosság, 
töltéshordozó; 
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különbségek, munkamegosztás. 
A hormonális szabályozás 
hierarchikus felépítése. Az 
idegrendszeri ellenőrzés 
érvényesülése, agyalapi mirigy 
hormonok, szabályozásuk és 
hatásaik. 

 
Melyek a szervezet belső 
egyensúlyára ható legfontosabb 
hormonok, hol termelődnek és 
mi a hatásuk?  
A hormonhatás jellemzői, 
hormon és receptor 
összefüggése. A vércukorszint 
szabályozása. A pajzsmirigy 
hormonjai, hatásuk. A 
kalciumszint szabályozása. A 
mellékvese hormoncsoportjai, 
fő hatásterületeik. 
 
Mely rendellenességek, 
betegségek vezethetők vissza 
valamely hormonális zavarra? 
A szerzett cukorbetegség 
kockázati tényezői, felismerése, 
lehetséges következményei és 
kezelésük. Növekedési 
rendellenességek. Pajzsmirigy 
betegségek. Hormonok, 
hormonhatású szerek a 
környezetünkben, lehetséges 
veszélyek. A hormonális 
dopping módszerei, veszélyei. 
 
Hogyan működnek az 
idegsejtjeink? 
Az idegsejt felépítése. Inger, 
ingerület, ingerküszöb fogalma. 
Idesejtek kapcsolódása, a 
kémiai szinapszis, serkentés és 
gátlás. A szinapszisok 
működésére ható drogok, 
mérgek. 
 
Mi a gerincvelő szerepe az idegi 
szabályozásban? 
A gerincvelő felépítése, 
elhelyezkedése, kapcsolatai, 
funkciói.  Reflexkör fogalma. 

jelentőségének felismerése. A 
hormonális és az idegi 
szabályozás időbeli 
jellemzőinek és 
hatásterületeinek 
összehasonlítása. 
A rendszerszerűség, 
összehangoltság elemzése 
konkrét példán.  
 
 
 
A belső elválasztású mirigyek 
fontosabb hormonjainak 
megismerése, szabályozási 
területeinek és hatásainak 
azonosítása. 
 
 
 
 
 
 
 
Hormonzavarokkal összefüggő 
kórképek vizsgálata, a 
kockázatok és megelőzési 
lehetőségek felismerése. 
A teljesítményfokozó és izom-
tömeg növelő szerek használatá-
nak elutasítása. 
 
 
 
 
 
 
Különböző ingertípusok 
csoportosítása. 
 
 
 
 
 
 
 
A reflexes szabályozás elvének 
megértése, reflextípusok 
összehasonlítása. 
Reflexkör felépítése és 

potenciál, feszültség; 
látható fény, domború 
lencse képalkotása, 
törésmutató; rezgések 
és hullámok, 
hullámtípusok, 
hullámjelenségek, 
hullámhossz és 
frekvencia. 
 
Testnevelés és sport: 
prevenció, 
egészségvédelem, 
teljesítményfokozó 
szerek veszélyei; 
motoros képességek. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
baleseti veszélyek, 
kockázatok. 
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Szomatikus és vegetatív 
gerincvelői reflexek. 
 
Hogyan képesek érzékszerveink 
a környezeti ingerek 
felfogására? Mit tehetünk, 
érzékelési képességeink 
megőrzése érdekében? 
A szem felépítése, a látás 
folyamata, jellemzői. 
Alkalmazkodás a változó 
távolsághoz és fényerőhöz. A 
fül felépítése, a hallás és 
egyensúlyozás folyamata. A 
kémiai érzékelés. Észlelés és 
érzékelés különbsége, az agy 
szerepe az érzékelésben. 
Szemhibák és látásjavító 
eszközök, módszerek. A 
halláskárosodás kockázatai. 
Zajártalom. 
 
Hogyan alkalmazkodik 
szervezetünk a testi és lelki 
terheléshez? Mi történik 
pihenés, feltöltődés során? 
Vegetatív szabályozás fogalma, 
funkciója, szabályozási 
területei. Szimpatikus és 
paraszimpatikus működés. 
Hogyan születnek érzelmeink, 
gondolataink? Hol őrizzük 
emlékeinket, tanult 
képességeinket? 
Az agy részei. Agyidegek. 
Agykéreg, kéreg alatti magvak, 
fehérállomány. Értelmi és 
érzelmi működés, memória. 
Éberség és alvás ritmusa. 
 
Milyen idegrendszeri zavarok, 
rendellenességek és 
megbetegedések fordulhatnak 
elő? Mit tehetünk megelőzésük 
érdekében? 
Idegrendszeri sérülések okai, 
gyakoribb esetei és 
következményei. Fejlődési 
zavarok, rendellenességek, 
fogyatékosság. 

működése közötti kapcsolat 
értelmezése. 
 
Az érzékszervek felépítése és 
működése közötti összefüggés 
elemzése, megértése. 
Érvelés az érzékszervek 
egészségmegőrzését szolgáló 
életvitel, az egészséges 
környezet igénylése, az ahhoz 
való jog érvényesítése 
témájában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szomatikus és vegetatív 
szabályozás megkülönböztetése, 
a vegetatív szabályozás 
területeinek, módjainak és 
funkciójának értelmezése. A 
szabályozás elemzése egy 
példán. 
 
 
Felépítés és működés 
kapcsolatba hozása a 
legfontosabb agyi területek 
esetében.  
 
 
 
 
 
 
 
A gyakoribb idegrendszeri za-
varok, rendellenességek és meg-
betegedések azonosítása, a meg-
előzés és gyógyítás 
lehetőségeinek összegyűjtése. 



363 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hormon, receptor, belső 
elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, 
hasnyálmirigy-, mellékvesehormon, idegsejt, inger, ingerület, szinapszis, 
gerincvelői reflex, szomatikus és vegetatív idegrendszer, szimpatikus és 
paraszimpatikus működés, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, 
agytörzs, agykéreg. 

 
 

Tematikai egység Vagyok, mint minden ember… - Az ember egyéni 
és társas viselkedése 

Órakeret 
9 óra 

Előzetes tudás 

Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői. 
Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, 
ivadékgondozás). A személyiség összetevői, értelmi képességek, 
érzelmi adottságok. Szerepek a családban, a társadalomban. A 
viselkedési normák és szabályok szerepe. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek értelmezése 
kortárssegítők és szakemberek segítségével. Az önismeret, 
önelfogadás, társas együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség 
tudatosítása, a szülő, a család, a környezet szerepének bemutatása a 
függőségek megelőzésében. A kockázatos, veszélyes viselkedések, 
függőségek okainak, elkerülésének, élethelyzetek megoldási 
lehetőségeinek értelmezése. Az orvoshoz fordulás céljának, helyes 
időzítésének megértése. Az emberi agresszió és összetartozás 
jellemzőinek, okainak, befolyásolása módjainak megismerése. Az 
emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek 
fölismerése, más kultúrák elfogadásának és tiszteletének erősítése. A 
fogyatékkal élő emberek állapotának megértése, a segítő magatartás 
erősítése. A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az 
érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatának belátása. A tanulási 
képességekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismeretek és 
gyakorlati készségek fejlesztése. A motiváció, az érzelmi 
viszonyulás tanulással összefüggő jelentőségének felismerése, a 
pozitív attitűd erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Miben közösek az emberi 
csoportok az állatokéval és miben 
különbözünk tőlük?  
Az emberi csoportokra jellemző 
társas viszonyok: utánzás, 
empátia, tartós kötődés, 
csoportnormák elfogadása és az 
ezzel kapcsolatos érzelmek 
kimutatása, a szabálykövetés és 
szabályteremtés példái. Az idegen 
csoportoktól való elkülönülés és 
az eltérő csoportok közti 
együttműködés biológiai háttere. 
 

 
 
Az állati és emberi 
kommunikáció formáinak 
összevetése.  
Az állati és az emberi 
csoportokban uralkodó 
kapcsolatok összehasonlítása, 
csoportosítása. 
 
 
 
 
 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
Kommunikáció, 
metakommunikáció; 
az emberi 
kapcsolatok, az 
agresszió, 
segítőkészség, 
befogadás és 
kirekesztés irodalmi 
példái; szerelem és 
csalódás témái. Az 
érvelés módjai. 
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Hogyan valósul meg az emberi 
viselkedésben a személyiség 
értelmi és érzelmi kettőssége? 
Hogyan tanulunk? 
Az ember, mint megismerő lény. 
Az érzelmek biológiai funkciói. 
Az állatok és az ember tanulási 
képessége. Tanulási típusok. A 
tanulás és a memória kapcsolata. A 
motiváció, az érzelmi viszonyulás 
jelentősége a tanulásban. 
 
Mi ébreszti föl és mi gátolja az 
emberi együttműködés és 
agresszió formáit? Hogyan 
befolyásolják a közösség 
elvárásai egyéni életünket és 
egészségünket? 
Szociokulturális hatások. 
A depresszió, a feloldatlan, tartós 
stressz lehetséges okai, káros 
közösségi hatásai, testi hatásai, a 
megelőzés és a feloldás 
lehetséges módjai. 
 
Mit tehetünk mentális 
egészségünk megóvása 
érdekében? 
A lelki egészség fogalma. 
Élethelyzetek, krízisidőszakok 
előfordulása, kezelése. A 
segítségkérés és nyújtás 
lehetőségei a köz- és a civil 
szférában. A párkapcsolat és a 
munkahelyi közösség, a baráti 
kapcsolatok jelentősége. A 
tevékenység, az alkotás és a 
személyi autonómia fontossága. 
Az orvoshoz fordulás 
szükségességének esetei. 

 
 
 
 
Bizonyítás, meggyőzés, 
művészi hatás, manipuláció, 
reklám, előítélet fölismerése. 
A tanulási képességet, 
hatékonyságot befolyásoló 
tényezők alapján 
következtetések levonása, 
tanulási szokások 
tudatosítása, alakítása. 
 
 
 
 
 
 
Az agressziót és 
gondoskodást kiváltó 
tényezők összehasonlítása 
állatoknál és embereknél.  
 
 
 
 
 
Az egészség és betegség 
fogalmaira vonatkozó 
különböző szemléletű 
magyarázatok összevetése.  
Betegjogok, az alternatív 
gyógyászat lehetőségeinek és 
kockázatainak értelmezése. 
A kémiai és a viselkedési 
függőségek közös 
jellegzetességeinek 
bemutatása. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
az agresszor 
fogalmának történeti 
megközelítése; 
történeti perek, 
előítéletek, 
propagandahadjárato
k példái. 
 
Etika:  
emberi kapcsolatok; 
befogadás, 
kirekesztés; 
agresszió. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 
kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés, függőség. 
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Tematikai egység Az élet kódja - A biológiai információ és átörökítése 

Órakeret 
9 óra 

Előzetes tudás 

A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma. A biológiai 
sokféleség példái a távoli tájak és a Kárpát-medence élővilágával 
kapcsolatban. Az ivaros szaporodás genetikai lényege. A sejt 
szerkezete és kémiai fölépítése. Vércsoport-antigének. A fehérjék 
szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel). A faj 
fogalma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 
belátása. A problémák tudatos azonosítása, feltevések megvizsgálása. 
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása a 
betegségek kockázati tényezőivel összefüggésben. A tudományos 
ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelése (pl. 
géntechnológia). A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a 
modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illetve az egymást 
kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként. A 
sugárzások élővilágra gyakorolt hatásának megismerése. Az orvoshoz 
fordulás szerepének, helyes időzítésének belátása az egészség 
megőrzésében. A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának 
alkalmazása (betegségek kockázati tényezői, mutáció, evolúciós 
folyamatok).  

 
 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mi magyarázza az öröklött tulaj-
donságok megjelenését vagy eltű-
nését?  

Gén és génváltozat fogalma. 
Mendel vizsgálati módszere, 
eredményei. 
Allélkölcsönhatások. Példa 
emberi tulajdonságok 
öröklődésére. Genetika betegség 
fogalma, példák egy génes 
típusokra. 
 A minőségi és mennyiségi 
tulajdonságok öröklődése. A 
beltenyésztés kockázata és 
lehetséges előnyei. 
 
Milyen mértékben 
befolyásolhatja a környezet vagy 
a nevelés az öröklött jellegek 
megnyilvánulását? 
Több gén által meghatározott 
jellegek. A genetikai hajlam 

 
 
A megjelenés (fenotípus) és az 
azt meghatározó biológiai 
rendszer (genotípus) 
megkülönböztetése, a 
változékonyság/változatosság 
okainak elemzése. 
Öröklött jelleg megjelenésének 
számszerű megadása.  
Minőségi és mennyiségi 
jellegek példáinak gyűjtése, 
összehasonlítása.  
 
 
 
 
 
 
A genetikai meghatározottság és 
az életmód általi 
befolyásolhatóság felismerése, 
összefüggésbe hozása. 

Kémia:  
cukrok, foszforsav, 
kondenzáció; a 
fehérjék fölépítése. 
 
Fizika: 
elektromágneses és 
radioaktív sugárzások 
típusai. 
 
Matematika: 
valószínűség. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
fejlődés, öregedés és 
halál témái az 
irodalomban; példák 
az emberi élet 
értékére; 
tudományos-
fantasztikus 
témakörök. 
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fogalma, néhány példája. 
Kockázati tényezők és gének 
kölcsönhatása. Az egyén és a 
társadalom együttélése öröklött 
hiányokkal (diéta). 
 
 
Mi magyarázza tulajdonságok 
csoportjainak együttes 
öröklését? Mi a szerepe és 
haszna a szexualitásnak a faj 
szempontjából (szemben az 
ivartalanul szaporodással)? 
A genetikai kapcsoltság és oka.  
A számtartó és a számfelező 
osztódás, a sejtciklus. 
Testi és ivari kromoszómák, a 
nemhez kötött öröklés jellemzői. 
 
Miből állnak, hol találhatók és 
hogyan működnek a gének?  
A nukleinsavak alapfölépítése. 
A DNS megkettőződése, 
információáramlás a fehérjék 
szintézise során (gén > fehérje > 
jelleg).  
A mutációk típusai, 
gyakoriságuk, lehetséges 
hatásaik, mutagén tényezők. 
 
Mi hangolja össze sejtjeink 
génműködését? Miért jönnek 
létre daganatos 
megbetegedések? Miért 
fejlődünk, öregszünk és miért 
halunk meg? 
A sejtek differenciálódása, a 
többsejtűek egyedfejlődése.  
Példa a génműködés 
szabályozottságára. A 
szabályozott működés zavara, 
daganatos betegségek. Az 
őssejtek lehetséges 
felhasználása. 
Tartós károsodás és regeneráció. 
Az öregedés lehetséges okai. 
 
Hogyan, miért és milyen 
mértékben avatkozhat bele az 
ember a genom működésébe? 

Az egészségért való személyes 
felelősség belátása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az osztódások szerepének 
értelmezése a testi és ivarsejtek 
létrejöttében és a genetikai 
sokféleség fenntartásában.  
 
 
 
 
A nukleinsavak örökítő 
szerepének bizonyítása. 
Kódonszótár használata. 
Génmutáció következményének 
levezetése. Mutagén hatások 
kerülésének, illetve 
mérséklésének módjaival 
összefüggő lehetőségek 
gyűjtése. 
 
 
 
 
 
 
Szabályozott génműködés 
értelmezése.  
Daganatra utaló jelek 
fölismerése. 
Tények és érvek gyűjtése az 
őssejt kutatások céljával, 
jelentőségével és kockázataival 
kapcsolatban.  
 
 
Szempontok gyűjtése a 
különböző információforrások 
kritikus értékeléséhez. 
 
Tények és érvek gyűjtése a 
géntechnológia lehetőségeiről 

 
Etika:  
a tudományos 
eredmények 
alkalmazásával 
kapcsolatos kérdések; 
környezeti etika. 
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A géntechnológia lényege, 
lehetőségei, kockázatai és 
néhány alkalmazása.  
A genomika céljai. 

és kockázatairól; 
véleményalkotás a témával 
kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, 
beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás). 
Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 
differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika. 

 
 

Tematikai egység Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Biológiai sokféleség fogalma. Ivartalan és ivaros szaporodási formák 
az állatvilágban. Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos 
alapfogalmak, szervrendszerek és működések. Az emberi életkorok 
fő jellemzői, a testi és lelki fejlődés lényegi lépései. Genetika: 
mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok 
hatásmechanizmusa, visszacsatolások.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az adott életkor jellemzőinek értelmezése. A pályaválasztást 
elősegítő önismeret fejlesztése. A születés előtti és utáni teljes 
emberi életút szakaszainak ismerete, értékeinek belátása. A nemi 
élettel kapcsolatos személyes felelősség felismerése, alapvető 
morális és egészségügyi szabályok betartása mellett szóló érvek 
bemutatása. Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya 
felelősségteljes életmódja mellett.  

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mi magyarázza az ivaros úton lét-
rejött utódok sokféleségét? 

Ivaros és ivartalan 
szaporodásformák az 
élővilágban. Növények ivartalan 
szaporítása. Klónozás. 
Ivarsejtek, megtermékenyítési 
módok a növény és állatvilágban 
(néhány példa). 
 
Mi a jelentősége a biológiai 
sokféleségnek? 
A genetikai sokféleség 
jellemzése (allélszám) és 
biológiai szerepe (nemesítés, az 
alkalmazkodás lehetősége). 
 
Mi okozza a férfi és nő 
biológiailag eltérő jellemzőit? 
Kromoszomális, elődleges és 
másodlagos nemi jellegek. 

 
Az ivartalan és az ivaros 
szaporodás előnyeinek és 
hátrányainak összevetése.  
Az ivarsejtek összehasonlítása. 
A ciklikus működések 
megértése.  
A családtervezés lehetőségeivel 
kapcsolatos tájékozottság 
megszerzése.  
 
 
A biológiai sokféleségnek az 
élet általános értelmezéséhez 
való kapcsolása. 
 
 
 
 
Biológia ismeretekre alapozott, 
erkölcsi, etikai szempontú érvek 
gyűjtése a tudatos 

Földrajz:  
a kontinensek 
jellegzetes élővilága. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
a nemi különbségeket 
kiemelő, illetve az 
azokat elfedő 
szokások, öltözetek. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
szerelem és 
szexualitás, család és 
a születés, az 
abortusz traumájának 
irodalmi 
feldolgozása; 
a gyermekkor és 
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A férfi és női ivarsejtek, 
ivarszervek felépítése, 
működése. A menstruációs ciklus 
hormonális szabályozása. 
Fogamzás és fogamzásgátlás, 
családtervezés.  
A megtermékenyülés, a méhen 
belüli élet fő jellemzői. 
A magzati élet védelme. 
Születés. A születés utáni élet fő 
szakaszainak biológiai jellemzői. 

családtervezéssel kapcsolatban.  serdülés mint 
irodalmi téma. 
 
Etika:  
kapcsolatok, 
felelősségvállalás, az 
élet tisztelete. 

Kulcsfog
almak/ 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, 
tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és sárgatest-
hormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, 
menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 
 

Tematikai egység Kibontakozás - Biológiai evolúció 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  
Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 
egyéni életben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az evolúció egyirányú folyamatként való értelmezése, a fajok 
megőrzésének fontosságára való figyelem felhívása. Az élővilág 
evolúciójáról alkotott elképzelések értelmezése az egymást váltó, 
illetve az egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe 
szorulásaként. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Hogyan alkalmazkodnak az élő-
lénycsoportok a változó körülmé-
nyekhez? Hogyan befolyásolható 
ez a folyamat?  

Az evolúció darwini leírása. A 
neodarwinista szemlélet lényege. 
A populációgenetikai modell. 
Szelekció típusok. A genetikai 
változatosságot növelő és 
csökkentő tényezők.  
 
 
 
Minek alapján következtethetünk 
a jelenből a múltra és mi 
jelezhető előre a jövőből?  
A fosszíliák értelmezése: az 
egykori élőlények 
rekonstrukciója, azaz a lelet 

 
 
 
Az evolúciós gondolat 
változásának értelmezése. Az 
evolúciós rendszerek általános 
leírása. Populációgenetikai 
folyamatok példáinak elemzése. 
 
 
 
 
 
Az evolúció közvetlen és 
közvetett bizonyítékainak 
összehasonlítása. 
Biokémiai törzsfa értelmezése. 
A módszerek korlátainak, 
feltételeinek elemzése. 
 

Fizika:  
kozmológia. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
A szelekció szerepe a 
növény- és 
állatnemesítésben. 
Ásatások, restaurálás, 
kormeghatározás. 
Népek és nyelvek 
rokonságának 
kérdése. 
Járványok 
történelemformáló 
szerepe. 
 
Művészetek, 



369 
 

kora. 
Biokémiai törzsfa. 
Rezisztens kórokozók, gyomok 
megjelenése és terjedése. 
Fajok, csoportok kihalásának 
lehetséges okai. 
 
Mikor és hogyan 
befolyásolhatják kis változások 
(pl. egyéni döntések) a jövőt 
meghatározó folyamatokat?   
Vitatott kérdések (irányultság, 
önszerveződés, emberi 
evolúció). 
A Gaia-elmélet lényege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Érvek és ellenérvek összevetése. 
Információforrások kritikus 
felhasználása. 

informatika:  
példák a technikai 
evolúcióra, stílusok, 
divatok, szokások, 
rítusok, nyelvek stb. 
átalakulásaira. 

Kulcsfog
almak/ 

fogalmak 

Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület 
(fosszília), korreláció, törzsfa. 

 
 

Tematikai egység Jövőnk a tét - Gazdálkodás és fenntarthatóság 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Ökológia: életközösségek, populációs kölcsönhatások, 
talajképződés. 
Genetikai sokféleség. A természetföldrajzi környezet és az élővilág 
összefüggései. Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, 
életközösségei (biomok). Élőhelyek pusztulásának okai.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 
Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. Evolúciós 
magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, 
történelmi tényekre. Az ember szerepének kritikus vizsgálata. 
A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák 
okainak elemzése, elkerülésük lehetőségeinek bemutatása. Egészség- 
és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden 
területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe. Az 
ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 
háztartásokban, munkahelyi és lakókörnyezeti közösségekben. 
 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Hogyan határozzák meg a termé-
szeti feltételek az emberi létet? 
Milyen gazdálkodási és életmód-
beli formák fennmaradásunk fel-
tételei? 

Önpusztító civilizációk és a 
természeti környezettel 

A fenntartható gazdálkodás 
biológiai feltételeinek 
megfogalmazása. 
A természeti értékek 
fennmaradási feltételeinek 
elemzése. 
 
Az ökológiai lábnyom iskolai, 
illetve lakókörnyezetben való 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
Történeti ökológia; 
civilizációs 
korszakváltások okai, 
az állat- és 
növénynemestés 
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összhangban maradó 
gazdálkodási formák. Az 
ökológiai krízis társadalmi-
szemléleti hátterének fő 
tényezői. Ökológiai lábnyom. 
A természeti környezet 
terhelése: fajok kiirtása, az 
élőhelyek beszűkítése és 
részekre szabdalása, 
szennyezőanyag-kibocsátás, 
fajok behurcolása, 
megtelepítése, talajerózió. 
A környezeti kár fogalma, 
csökkentésének lehetőségei. A 
természeti értékek védelmének 
lehetőségei. 
 
Milyen hatásokat okoz a 
természetes életközösségekben az 
emberi tevékenység? Mit lehet 
tenni a veszélyek csökkentéséért, 
a károk mérsékléséért? 
A természetes vagy 
természetközeli 
életközösség/állapot értelmezése, 
helyi példái. Az emberi 
tevékenység hatásaira utaló 
változások. Az életközösség 
változásának követésére alkalmas 
állapotjelzők, indikátorok, a 
megfigyelés és mérés lehetőségei.  

csökkentési lehetőségeinek 
összegyűjtése. 
Autonómia és együttműködés 
lehetőségeinek elemzése. 
 
Természetes életközösség 
megfigyelése, mérések 
elvégzése terepen, 
következtetések levonása, 
cselekvési szándék erősítése, 
tervkészítés. 

történelmi szerepe, 
helyszínei. 
Környezeti 
katasztrófák a 
történelemben és a 
jelenkorban. 
Példák nemzetközi 
egyezményekre. 
Globalizációs 
tendenciák és 
függetlenségi 
törekvések hátterének 
elemzése. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
ember és természet 
viszonyának 
megfogalmazásai.  
 
Földrajz:  
A település, az 
infrastruktúra elemei; 
a gazdaság területei; a 
mezőgazdaság 
technológiái. 
 
Etika:  
környezeti etika 
kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, 
indikátorszervezet, erózió, kibocsátás, határérték, környezeti terhelés, 
degradáció. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

A tanuló gyakorlatot szerez a fölépítés és működés kapcsolatának 
felismerésére és elemzésére a biológia különböző szerveződési szintjein. 
Képes lesz valamilyen élő rendszerben a működés törvényszerűségeit 
keresni, a funkciót a magasabb szerveződési szintben betöltött szerepként 
is értelmezni. Szemléletében megjelenik a folyamatokat jellemző 
történetiség, a modern biológia tudományát e két látásmód 
összekapcsolásaként látja. Olyan világképre tesz szert, amely megtartja a 
tudomány leíró módszereit és magyarázó erejét, egyben képessé válik a 
folyamatok és formák szerepének a természet egészében való 
elhelyezésére. Képet kap a Föld élővilágának gazdagságáról, természeti 
örökségünk jelentőségéről és veszélyeztetettségéről. Testi és lelki 
egészségét biológiai ismereteire alapozott, tudatosabb életmóddal képes 
megóvni. Tudása révén képessé válik az értékes hagyományok és az 
önpusztító szokások közti különbségtételre. A környezetet, a testi és 
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szellemi egészségünket próbára tevő globális válság következményeinek 
felismerése, valamint biológiai ismeretei alapján a fenntarthatóságot 
szolgáló cselekvési késztetésekre és gyakorlati készségekre tesz szert. 
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MŰVÉSZETEK-VIZUÁLIS KULTÚRA 
A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a 
vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó 
tevékenységekben. A művészet stíluskorszakait reprezentáló 
legfontosabb művészeti alkotások, alkotók felismerése, jelentőségének 
megértése. A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata 
műelemzés során. A megfigyelés segítségével műelemző módszerek 
alkalmazása. Különböző ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése 
műalkotásokon.  

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Érzelmek, hangulatok, személyes gondolatok önálló vizuális 
megjelenítése. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 
Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Önálló vélemény 
megfogalmazása saját és mások munkáiról. Művészettörténeti 
stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problémakörök önálló 
értelmezése többféle szempont alapján. Vizuális esztétikai jellegű 
értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása 
az alkotó feladatokban. Összehasonlítás során önállóan kialakított 
szempontok érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

• Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, át-
írása, parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér 
vagy monokróm megjelenítés, kép kiegészítése sajátos 
elemekkel vagy részletekkel). 

• Különböző színekkel (pl. telített, derített, hideg, meleg 
színek) hangulati hatás kifejező megjelenítése (pl. fe-
szültség, nyugalom). 

• Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. 
emberábrázolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), legfon-
tosabb változások lényegének kiemelése és összegzése a 
különböző művészettörténeti korszakokban. 

• Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális megje-
lenítés, eseményművészet) feldolgozása: gyűjtés, elem-
zés, értelmezés és az eredmények bemutatása adott vagy 
önállóan választott társadalmi probléma feldolgozása 
kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, környezet-
szennyezés, szegénység). 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: 
korstílusok, irányzatok társa-
dalmi és kulturális háttere. 
 
Magyar nyelv és irodalom: Iro-
dalmi szöveg értelmezése. Szö-
veg és kép kapcsolata. Stílus-
irányzatok, stíluskorszakok iro-
dalmi jellemzői, képzőművé-
szeti párhuzamok. Könyvtár-
használat. 
 
Ének-zene: Zenei kifejezés. Mű-
vészettörténeti és zenetörténeti 
összefüggések (korszakok, stí-
lusok kiemelkedő alkotók, mű-
fajok).  
Zenei befogadói tapasztalatok. 
 
Informatika: számítógépes kép-
szerkesztő program felhasználó 
szintű alkalmazása. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművé-
szeti műfaj, műtípus, avantgárd, avantgárd irányzat, nonfiguratív megje-
lenítés, kortárs képzőművészet, kompozíció, képkivágás, kontraszt, 
komplementer, digitális képfeldolgozás, intermediális műfaj, absztrakció, 
stilizálás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Történet - kép – szöveg 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelme-
zése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi kifeje-
zőeszközök vizuális értelmezése. Nem vizuális természetű információk 
érzékletes, képi megfogalmazása. A vizuális kommunikáció különböző 
formáinak megkülönböztetése és értelmezése. A technikai képalkotás 
lehetőségeinek ismerete és megértése. 

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 

• Megadott (pl. „A ma hősei”, „Élet a településemen”) vagy 
szabadon választott téma alapján komplex mozgóképi meg-
jelenés tervezése (pl. kép-/”fotó”-regény, story-board készí-
tése) a legfőbb audiovizuális kifejezési eszközök tudatosí-
tása céljából. A story-board és a képregény műfajának ösz-
szehasonlítása. 

• Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 
együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű fotó-
önarckép, majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg tár-
sítása, grafikai kivitelezése), elsősorban a jelentésmódosulá-
sok tudatosításának céljával. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: A figyelem-
irányítás, a hangulatterem-
tés és az értelmezés legfon-
tosabb eszközei. Fényvi-
szonyok, mozgás, szerepjá-
ték hatásmechanizmusa. 

 
 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: Az idő- és 
térmegjelölések értelme-
zése. Elbeszélő, nézőpont, 
történetmondás. Ábrák, ké-
pek, illusztrációk kapcso-
lata a szöveggel. A számí-
tógépes szövegvilág; az 
elektronikus tömegkommu-
nikáció.  

 
Informatika: Információk 
és a közlési cél. A médiu-
mok, közléstípusok tar-
talmi megbízhatósága, esz-
tétikai értéke. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, képregény, montázselv, beállítás, jelenet, narrá-
ció, tipográfia: betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és szöveg, 
kompozíció, borító; intermédia. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A rek-
lám hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoportosí-
tása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

• A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. 
újság, DVD), intézményeinek, csatornáinak és funkcióinak 
(pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elem-
zése rendszerező feladatok megoldásán keresztül. 

• A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezen-
tált valóság viszonyának feltárása (pl. helyzetgyakorlatok 
segítségével, videokamerával rögzítve) a tömegkommuni-
káció eszközeinek és formáinak elmélyültebb ismerete és 
megértése érdekében. 

• A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése kü-
lönféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, 
sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség) a valósze-
rűség, a hatásmechanizmus problémakörének felismerése, 
tudatosítása érdekében. 

Mozgóképkultúra és média-
ismeret: Tömegtájékozta-
tás. Médiaipar működése. 
Kultúra és tömegkultúra, je-
lenségek a médiában. Virtu-
ális valóság. Sztereotípia, 
reprezentáció. Műfajfilm, 
szerzői film. A reklám ha-
tásmechanizmusa. Valóság-
ábrázolás és hitelesség, va-
lószerűség, virtuális való-
ság. A figyelemirányítás, a 
hangulatteremtés és az ér-
telmezés legfontosabb esz-
közei. 

 
Dráma és tánc: 
Improvizáció. Jellemábrá-
zolás 
technikák a médiában. 
 
Ének-zene: populáris zenei 
stílusok. 
  
Matematika: rendszeralko-
tás: elemek elrendezése kü-
lönféle szempontok szerint, 
rendszerezést segítő eszkö-
zök használata, készítése. 

 
Magyar nyelv és irodalom: 
Médiaszövegek jellemzői. A 
személyközi kommunikáció. 
Különféle beszédműfajok 
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kommunikációs technikái-
nak alkalmazása és értéke-
lése hétköznapi kommuniká-
ciós helyzetekben, a tömeg-
kommunikációban. 

 
Fizika: információs és kom-
munikációs rendszerek fel-
építése, jelentőségük. 
 
Informatika: A kommuniká-
ciós eszközök hatása a min-
dennapi életre és a társada-
lomra. Globális információs 
társadalom. A fogyasztói vi-
selkedést befolyásoló ténye-
zők. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus 
sajtó, televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, inter-
net, hírközlés, reklám, tapasztalati és reprezentált valóság, sztereotípia, cél-
közönség, valószerűség, hitelesség. 
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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 alap-
ján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalma-
zása. 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 cél-
irányos szempontok kiválasztása. Tárgyak, épületek felmérése, elem-
zése, értelmezése adott szempontok alapján. Az adott tárgynak megfe-
lelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés 
során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

• Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problémá-
ira (pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolai „dühöngő”) a 
műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb sajátosságainak az alkal-
mazásával (pl. méretezés, vonalfajták, több nézet), szabadkézi 
rajzban. 

• Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. közös-
ségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív újrahasz-
nosítása) érdekében. Az ötletek szemléltetése tervvázlatok, vagy 
makett, modell formájában (esetleg több formában). 

Matematika: Méretezés. 
Gondolatmenet köve-
tése. Absztrahálás, 
konkretizálás. Rendszer-
alkotás: elemek elrende-
zése adott szempontok 
szerint. 
 
Biológia-egészségtan: 
Lakókörnyezet és termé-
szetes élőhelyek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos 
magatartás, környezetvédelem. Funkció, funkcionalizmus, díszlet, ma-
kett, modell 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Az épített környezet története 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elem-
zésben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos informá-
ciók gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szüksé-
ges szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értel-
mezése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és 
típusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző szempon-
tok alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával. Külön-
böző korokból származó épületek, tárgyak megkülönböztetése külön-
böző szempontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelen-
tőségének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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• A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, 
lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése 
(pl. szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környe-
zetben tapasztalható példákon keresztül. 

• A hagyományos és a modern társadalmak épületeinek, 
tárgykultúrájának (pl. lakóház, szakrális terek, öltözet, lak-
berendezési tárgyak) elemző vizsgálata tematikusan kivá-
lasztott példák alapján (pl. közösségi terek az építészet törté-
netében, kézműves technikával készült egyedi tárgyak, mo-
dern használati tárgyak), a legfontosabb karakterjegyek 
megkülönböztetésével. 

• A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségei-
nek elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon ke-
resztül (pl. ökoház). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Esztétikai minősé-
gek. Toposz, archetípus 
állandó és változó jelen-
tésköre. Könyvtárhasz-
nálat. 
 
 
 
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. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 
megalitikus építészet, egyházi építészet, palota, lakóház, stíluskeveredés, 
divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus. 

 
 
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 
A szemléltetésre ajánlott műtípusok, művek, alkotók tematikus kiválasztására a részle-

tes érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó. E listában kronológiai sorrendben talál-
hatók a feldolgozásra ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti al-
kotásokon kívül, jelentősebb, stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Eu-
rópán kívüli kultúrák műtárgyai és tárgyi emlékei is megtalálhatók.  

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörté-
net legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt kapjanak a ma-
gyar művészettörténetben megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes érettségi vizsga-
követelmény műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére to-
vábbi műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus szempontú megközelítése 
ajánlott, így a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében ne csak művé-
szettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példák 
is bemutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a magas művészet példáin kívül populá-
risabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán 
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kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák is be-
mutassák a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és 
környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, il-
letve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az 
alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. 
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 legfontosabb társadalmi 
összefüggéseinek megértése. 
Tanult vizuális technikák célnak megfelelő alkalmazása 
alkotótevékenységekben. 
Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó 
példáinak felismerése. 
Megfigyelt vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 
összehasonlítása műelemző módszerek alkalmazásával. 
Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 
megfogalmazása. 
A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
  



379 
 

MŰVÉSZETEK – MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 
 
 

A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  

 
11. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 
Média-írástudás – mozgóképi szöveg – szövegértés 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó 
és az online kommunikáció szövegszervező, formaképző alapeszkö-
zeit. Egyszerűbb mozgóképi szövegek értelmezése során alkalmazza 
az ábrázolás megismert eszközeit (cselekmény és történet megkülön-
böztetése, szemszög, nézőpont, képkivágás, kameramozgás jelentése 
az adott szövegben, a montázsfunkciók felismerése). Egyszerűbb mé-
diaszövegek létrehozása, az ehhez szükséges eszközök alapszintű 
használata, képek szkennelése, digitális fotózás, DV-kamera haszná-
lata, hang digitalizálása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az előzőkben tanult formanyelvi, ábrázolási alapismeretek kreatív al-
kalmazási képességének fejlesztése – szövegalkotás egyénileg és pro-
jektmunkában. A médiaszövegek elkészítése során adódó egyes sze-
repkörökben történő munkavégzés alapjainak célszerű elsajátítása pél-
dául a tervezés, a látványszervezés, a kamerahasználat, a szerkesztő-
programok használata során. A szövegalkotást segítő szövegelemzés 
gyakorlása, az ábrázolási konvenciók és az azoktól való eltérések 
megfigyelése, tudatosítása. 
A csoportmunkához szükséges együttműködési képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A médiaszövegek – elsősorban a mozgóképes valamint az írott saj-
tóban és az online kommunikációban alkalmazott meghatározó szö-
vegtípusok – formaalkotó eszközeire vonatkozó alapismeretek átte-
kintése, ismétlése, frissítése az életkornak megfelelő konkrét szö-
vegpéldák alapján.  
 
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 formanyelvhasz-
nálat) az életkornak megfelelő művek elemzésével. 
 
Választható tematikájú, rövid, 3-5 perces videoetűdök megterve-
zése (ötlet, szinopszis, helyszín és szereplőkeresés-kiválasztás, jele-
netterv, story-board készítés, technikai előkészítés, forgatás, anya-
gok számítógépre vitele és szerkesztése, kiírás) csoportos projekt-
munkában. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: ábrák, képek, il-
lusztrációk kapcsolata a 
szöveggel; az idő- és 
térmegjelöléseknek 
vagy ezek hiányának ér-
telmezése; elbeszélő, 
nézőpont, történetmon-
dás, cselekmény, hely-
szín, szereplő, leírás, 
párbeszéd, jellemzés, 
jellem, hőstípus; hely-
zet, akció, dikció, konf-
liktus, monológ, dialó-
gus, prológus, epilógus, 
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Választható, megadott témákban előzetes kutatómunkára építve 
fényképes riport készítése, megírása, tipográfia és tördelés, képalá-
írás elkészítése projektmunkában. 
 
Az elkészült anyagok elemzése (kiegészítése, korrekciója, újraszer-
kesztése). 

késleltetés, jelenet; né-
hány alapvető emberi 
léthelyzet, motívum, 
metafora, toposz, arche-
típus. 
 
Vizuális kultúra: vizuá-
lis közlés szöveggel és 
képpel. Összetett vizuá-
lis kommunikációt szol-
gáló megjelenés terve-
zése. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Látásmód, koncepció, ábrázolási konvenció, kifejezőeszköz, dokumentum, 
fikció, műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller, szerzői mű, 
eredetiség, ábrázolási konvenció. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek szövegalkotó kódtípusai, kifejezőeszközei. A média-
intézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció fogalma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 
szerepének, működési módjának tisztázása. Alapszintű, a média műve-
lődéstörténetére vonatkozó tájékozottság megszerzése, a naiv fogyasz-
tói szemlélet átértékelése. Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kriti-
kai médiatudatosság fejlesztése. A résztvevő és aktív állampolgári sze-
rep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Médiaszövegek eltérő értelmezése különböző szempontok alapján, 
kreatív gyakorlati feladatokban (pl. médianyelvtől, nyelvhasználattól, 
közönségtől, kontextustól függően). 
 
Aktuális médiaesemények feldolgozása és elemzése a médiában ér-
vényesülő sztereotip megfogalmazások működésének és veszélyei-
nek megfigyelésével.  
 
A tapasztalati valóságtól eltérő médiamegjelenítés (reprezentáció) fo-
galmának ismerete és alkalmazása (pl. nemek, foglalkozások, élet-
módminták, kisebbségekkel kapcsolatban). A média által reprezentált 
és a tapasztalati valóság eltérésének tudatosítása. 
 
Azonos események eltérő megfogalmazásainak összehasonlítása a 
különböző reprezentációk okainak indoklásával (pl. érdekek, néző-
pontok, politikai és gazdasági érintettség, illetve műfaji, nyelvi kü-
lönbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, napisajtóban). 
 

Magyar nyelv és iroda-
lom: A tömegkommu-
nikáció médiumainak 
eltérő jelrendszere, 
kódjai.  
A média direkt értel-
mezési keretei. 
A médiaszövegek mint 
a közösség kulturális 
képviselői (reprezen-
tánsai).  
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Médiaszövegek feldolgozása egyéni vagy csoportos formában krea-
tív gyakorlati feladatokkal (pl. feltevések, állítások megfogalmazása 
a médiaszövegek keletkezésének hátteréről; élmények és tapasztala-
tok összehasonlítása a média által közvetített, megjelenített világok-
kal – pl. hírműsorok, talk-show-k, reality-show-k, életmódmagazi-
nok, közösségi portálok alapján).  

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Értelmezési keret, sztereotípia, reprezentáció. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 

Órakeret 
6 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 viselke-
dési szabályok ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társa-
dalmi szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kriti-
kus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése, a naiv 
fogyasztói szemlélet átértékelése. A résztvevő és aktív állampolgári 
szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságainak 
megfigyelése és jellemzése konkrét példákon keresztül (pl. interakti-
vitás, a kommunikáció térbeli és időbeli szabadsága, figyelemmeg-
osztás, multitasking, virtuális kapcsolatok, konstruált személyiségek, 
anonimitás és annak korlátai, e-részvétel, e-demokrácia, amatőr és 
professzionális tartalomgyártás, médiahasználat más emberek jelen-
létében és annak normái). 
 
Az internethasználat biztonsági problémáinak megfigyelése és jel-
lemzése konkrét példákon keresztül (pl. személyes adatok védelme, 
hamis vagy megbízhatatlan oldalak, információk kiszűrése, ismerke-
dés veszélyei). 
 
A hálózati kommunikáció életmódra, életminőségre vonatkozó hatá-
sainak értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. a személyiség fel-
bontása és megsokszorozása, a médiahasználat veszélyei: függőség, 
elmagányosodás, egészségkárosodás). A médiában megjelenő erő-
szakkal kapcsolatos problémák megfogalmazása (pl. az erőszak mint 
szórakoztató, stimuláló hatáselem, mint érdekérvényesítő és konflik-
tuskezelési eszköz). 
 
Az egyének és közösségek jogaival, a felhasználók felelősségével 
kapcsolatos ismeretek megértése az elektronikus és az online médiá-
ban.  

Informatika: A hagyo-
mányos és információs 
technológián alapuló 
kommunikáció. 
Internetes és mobil-
kommunikáció fonto-
sabb sajátosságai. In-
ternethasználat bizton-
sága. Hálózati kommu-
nikáció. 
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Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtuális személyiség, médiaerő-
szak, közösségi média, manipuláció. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a cik-

lus végén 

• A tanuló felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott 
sajtó és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeit. 

• Meg tudja különböztetni egymástól a fikció és a virtuális fogalmait. 
• Tisztában van a média alapfunkcióival, meg tudja fogalmazni, milyen 

alapvető tényezőktől függ valamely kor és társadalom nyilvánossága.  
• Tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények el-

sődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben. 
• 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 sajátosságait, 
az internethasználat biztonságának problémáit. 

• 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  

• Képes médiaszövegek (mozgókép, sajtóriport) egyszerűbb, a korosz-
tálynak megfelelő szintű megfogalmazására, a kifejezőeszközök tuda-
tos alkalmazására. 

• Képes a saját maga vagy másokkal közösen készített médiaszövegek 
önkritikus elemzésére, az alapvető fogalmazási hibák felismerésére.   
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KATONAI ALAPISMERETEK 
 

A tananyagtartalmak elrendezése a kerettantervi előírásnak megfelelően történik.  

 
9–10. évfolyam 
 

Tematikai egység Magyarország biztonságpolitikai környezete 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Történelem tantárgyból a XX. századról tanultak. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A biztonsági kihívásokkal kapcsolatos általános alapfogalmak és 
jellemzők megismertetése. 
Magyarország biztonságát fenyegető kihívások, a nemzeti katonai 
stratégia általános jellemzőinek, Magyarország Nemzeti Katonai 
Stratégiája fontosabb elemeinek megismertetése. 
A NATO létrejötte okainak, szerepkörének, a kollektív védelem és a 
kollektív biztonság fogalmának megismertetése, a szervezet bőví-
tése folyamatának, feladatrendszere változásának és működése alap-
elveinek áttekintése. 
Az Európai Unió és az európai integráció fogalmának, az Európai 
Unió létrejötte állomásainak megismertetése, az Európai Unió bőví-
tésének lépései napjainkig, a közös kül- és biztonságpolitika, az eu-
rópai biztonság- és védelempolitika létrejöttének okai áttekintése. 
Az ENSZ szerepének megismertetése a nemzetközi biztonság meg-
őrzésében, létrejötte történelmi körülményeinek és állomásainak, az 
ENSZ válságkezelése jellemzőinek, a hagyományos, a második ge-
nerációs, illetve a harmadik generációs békefenntartás jellemzőinek 
bemutatása. 

Fejlesztési követelmények Ismeretek Kapcsolódási pontok 

• Érvek és ellenérvek gyűjtése cso-
portmunkában a biztonságpolitiká-
val összefüggő döntésekről: pl. vé-
delmi kiadások, válságkezelésben 
való részvétel, nemzetbiztonsági 
stratégia. 

• Közös vitákban való részvétel a biz-
tonságpolitikával összefüggő kérdé-
sekről: pl. mi jelent potenciális ve-
szélyt hazánk biztonságára, milyen 
előnyei és hátrányai vannak a kato-
nai szövetségekben való részvételé-
nek. 

• A biztonságpolitikával összefüggő 
fogalmak (pl. biztonsági kihívás, 
globalizáció, katonai és nem katonai 
fenyegetések, katonai stratégia, 
NATO, terrorizmus) rendszerezése, 
magyarázata és helyes alkalmazása. 

• A biztonsági kihívá-
sok típusai. 

• A globalizáció fo-
galma. 

• A biztonságot fenye-
gető katonai és nem 
katonai tényezők. 

• Hazánk biztonságát 
fenyegető nem kato-
nai és katonai kocká-
zatok. 

• A NATO létrejötté-
nek okai, működése, 
szerepkörének bővü-
lése. 

• A NATO bővítésének 
eddigi állomásai. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: szövetségi 
rendszerek és hadvise-
lés különböző korok-
ban. 
 
Földrajz: a globalizá-
ció jellemzői. 
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• Az aktuális nemzetközi helyzet ér-
tékelése a biztonságot veszélyeztető 
és erősítő tényezők szempontjából. 

• Önálló kérdések megfogalmazása a 
biztonságpolitikai problémákkal 
kapcsolatban.  

• A NATO legfonto-
sabb szervei. 

• A terrorizmus jel-
lemző vonásai. 

• Az Európai Unió lét-
rejötte, fejlődése. 

• Az Európai Unió kö-
zös kül- és biztonság-
politikája, válságke-
zelése. 

• Az ENSZ válságke-
zelésének jellemzői. 

• Az ENSZ válságke-
zelő műveletei. 

Kulcsfogalmak 

Globális, kontinentális, regionális, szubregionális, lokális, katonai straté-
gia, hadviselési mód, illegális migráció, kollektív védelem, kollektív biz-
tonság, válságkezelés, proliferáció, konszenzus, „out of area” misszió, 
cyberbűnözés, európai integráció, preferenciális övezet. 

 
 

Tematikai egység A Magyar Honvédség 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Történelem tantárgyból a magyar haderővel kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A Magyar Honvédség felépítésének és vezetésének megismertetése. 
A harci, a harci támogató, valamint a harci kiszolgáló-támogató 
szervezetek jellemző vonásainak megismertetése. 
A katonai kötelékek, a raj, a szakasz, a század, a zászlóalj és a dan-
dár felépítésének, jellemző vonásainak megismertetése. 
A magyar békefenntartás történetének áttekintése, a missziók alap-
ját képező mandátumok jelentőségének, a magyar katonák feladatai-
nak megértetése az egyes küldetések végrehajtása során. 

Fejlesztési követelmények Ismeretek Kapcsolódási pontok 

• A Magyar Honvédség felépítése, a 
biztonságpolitikai kihívások és a 
gazdasági lehetőségek közötti ösz-
szefüggések bemutatása. 

• Magyarázó ábra készítése a Magyar 
Honvédség szervezeti felépítéséről. 

• Információkeresés az interneten a 
Magyar Honvédséggel összefüggő 
témákról. 

• Térképek segítségével annak megfi-
gyelése és bemutatása, hogy milyen 
változások jellemezték a magyar 
haderő alakulatainak földrajzi elhe-
lyezkedését az elmúlt évtizedekben. 

• A Magyar Honvéd-
ség szervezete és ala-
kulatai. 

• A raj, a szakasz, a 
század, a zászlóalj, 
jellemzői. 

• A harci erők, a harci 
támogató és a harci-
kiszolgáló támogató 
erők jellemzése, fel-
adatai és haditechni-
kai eszközei. 

• A szerződéses kato-
nák kiképzésének te-
rületei. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: hadviselés, 
fegyvernemek külön-
böző korokban. 
 
Földrajz: térképhasz-
nálat. 
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• A katonai kötelékek közötti hason-
lóságok és különbségek összegyűj-
tése. 

• Példák keresése és bemutatása a 
fegyvernemek közötti sikeres 
együttműködésekről. 

• Történelmi példák megismerése és 
elemzése a lövész és a harckocsizó 
alakulatok tevékenysége szempont-
jából. 

• Történelmi példák gyűjtése a harci 
támogató egységek jelentőségének 
bizonyításához. 

• Egy konkrét támogatási feladat 
megtervezése (támogató erők nagy-
ságának és típusainak kiválasztása, 
a támogató feladatainak meghatáro-
zása és összehangolás). 

• A logisztika fogalmának értelme-
zése a katonák tevékenységében. 

• Információk és képek gyűjtése, 
rendszerezése a Magyar Honvédség 
nemzetközi missziókban való rész-
vételéről. 

• Csoportmunkában történő felkészü-
lés egy olyan vitára, amely a hon-
védség nemzetközi missziókban 
való részvételével foglalkozik. 

• A Magyar Honvéd-
ség NATO-, ENSZ- 
és EU-missziói. 

Kulcsfogalmak 
Katonai képességek, harccsoport, hadrend, haderőnem, fegyvernem, PRT, 
ISAF, CIMIC, PSYOP, KFOR, IFOR, SFOR, EUFOR, NTM-I, MALT, 
UNFICYP, MFO, MINURSO, UNOMIG, UNMIK. 

 
 

Tematikai egység Korunk háborúinak jellemzői 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A „Magyarország biztonságpolitikai környezete” és „A Magyar 
Honvédség” című tematikai egység ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A különleges egységek létrehozása körülményeinek és céljainak, al-
kalmazásuk jellemzőinek megismertetése. 
A modern haditechnikai eszközök közül a repülőgépek, a pilóta nél-
küli repülőgépek, a tüzéreszközök, a páncélosok, a harcjárművek 
egy-egy meghatározó képviselője fontosabb adatainak megismerte-
tése. 
A kritikai gondolkodás fejlesztése a modern hadviselés hatásának 
bemutatása során az egyes haderőnemekre és fegyvernemekre, a 
harcászat és a hadászat jellemzőire, a modern hadviselés kialakulása 
fontosabb állomásainak és azon fontosabb jellemzőinek kiemelése 
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során, amelyek döntő hatást gyakoroltak a hadseregek tevékenysé-
gére. 
Az absztrakt gondolkodás, a lényegkiemelés fejlesztése a XXI. szá-
zad háborúi lényegi sajátosságainak kiemelésével. 

Fejlesztési követelmények Ismeretek Kapcsolódási pontok 

• Példák gyűjtése és bemutatása arról, 
hogy a modern technika és techno-
lógia milyen hatást gyakorolt a har-
cászatra. 

• A technikai változások, a fegyver-
nemek szerepe és a hadviselés 
módja közötti összefüggések meg-
fogalmazása és bemutatása. 

• A technikai fejlődés értékelése 
aszerint, hogy melyik fegyvernem 
területén hozta a legnagyobb és leg-
jelentősebb változásokat. 

• A „hálózatos hadviselés” jelentősé-
gének csoportmunkában történő 
megvitatása: az ezzel összefüggő 
változások fontossági sorrendben 
történő bemutatása. 

• A jövő lövészkatonája fegyverzeté-
nek, felszerelésének, kiképzésének 
megtervezése. 

• Az amerikai és a magyar gyalogsági 
zászlóalj összehasonlítása. 

• A század és a zászlóalj tevékenység 
összehasonlítása konkrét példák 
alapján. 

• A leghíresebb különleges egységek 
összehasonlítása (feladataik, össze-
tételük, fegyverzetük, kiképzésük 
stb.). 

• A legkorszerűbb vadászrepülők és 
harckocsik összehasonlítása techni-
kai adataik alapján. Következteté-
sek levonása ezekből arra, hogy a 
harcban melyik lenne sikeresebb. 

• A modern hadviselés 
jellemzői. 

• A modern technoló-
gia hatása a harcá-
szatra és az egyes 
fegyvernemekre. 

• A különleges egysé-
gek általános jellem-
zői. 

• Jelentősebb különle-
ges egységek. 

• A modern haditechni-
kai eszközök jellem-
zői. 

• A XXI. század hábo-
rúinak sajátosságai, a 
modern technológiák 
és módszerek alkal-
mazása. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: fegyverek, 
háborúk, hadviselés 
különböző korokban. 
 
Fizika; kémia: a fegy-
verek, harci eszközök 
működésének fizikai 
és kémiai alapelvei. 

Kulcsfogalmak 

Információs hadviselés, intelligens eszköz, precíziós fegyver, harci robot, 
törzsszázad, Ranger, SAS, Delta Force, US Navy SEAL, Green Barrets, 
GSG-9, Szpecnaz, lopakodó technológia, Nighthawk, Raptor, UAV, 
UCAV, MQ–1 Predator, MLRS, Abrams, Stryker. 

 
 

Tematikai egység Térkép- és tereptani alapismeretek 
Órakeret 

32 óra 
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Előzetes tudás „A Magyar Honvédség” és a „Korunk háborúinak jellemzői” című 
tematikai egység ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A terep fogalmának és hatásának megismertetése, továbbá a terep és 
alkotóelemei szerepének megértetése a katonai műveletekben. 
A Földet helyettesítő geometriai modellek és ezek összefüggéseinek, 
a hagyományos térképek készítéséhez alkalmazott vetülettípusok és 
ezek felhasználási területeinek, az UTM-vetület jellemzőinek megis-
mertetése. 
A földrajzi helymeghatározáshoz szükséges geometriai alapok, a 
helymeghatározás során alkalmazott fontosabb koordináta- és azo-
nosító rendszerek felépítésének és használatának megismertetése a 
földfelszín pontjainak helymeghatározására, a pontok koordinátái-
nak, illetve azonosítóinak meghatározási módjainak és az ezek során 
alkalmazandó szabályszerűségek elsajátíttatása. 
A terepi tájékozódás alapfogalmainak, fő műveleteinek, jellemzői-
nek álló helyzetben, illetve mozgás közben, valamint a tájékozódás 
során alkalmazott eszközök megismertetése és alkalmazása. 
A műholdas helymeghatározó rendszerek felépítésnek, elemei funk-
cióinak és ezek kapcsolatának megismertetése egy konkrét műhol-
das navigációs rendszer ismertetésén keresztül (NAVSTAR GPS) 
annak három szegmensét. 
A GPS-alapú földrajzi helymeghatározás elvének, gyakorlati alkal-
mazási lehetőségeinek megismertetése. 

Fejlesztési követelmények Ismeretek Kapcsolódási pontok 

• Történelmi példák gyűjtése olyan 
esetekre, amelyekben egy csata 
vagy egy hadjárat sorsát a terep 
adottságai jelentősen befolyásolták, 
és amelyek fontosak voltak a harc 
kimenetele szempontjából. 

• A növényzet jellemzőinek elemzése 
abból a szempontból, hogy hogyan 
jelenthet rejtőzési lehetőséget a ka-
tonák elhelyezési körleteinek kiala-
kításakor, hogyan akadályozhatja a 
mozgást, hogyan nehezíti meg a tá-
jékozódást. 

• Példákon keresztül annak bemuta-
tása, hogy a talaj milyen módon be-
folyásolja a szárazföldi csapatok 
úton kívüli mozgását, manővereit, a 
tűzeszközök hatásfokát, valamint a 
műszaki munkálatokat. 

• Annak elemzése és konkrét példán 
keresztül történő bemutatása, hogy 
a szárazföldi, vízi és légi közleke-
dés létesítményei, egy adott térség 
közlekedési hálózatának fejlettsége 

• A terep osztályozása. 
• Jellemző tájtípusok, 

ezek hatásai a katonai 
tevékenységekre. 

• A vetületek típusai és 
szerepe a térképészet-
ben. 

• Az UTM koordinátái-
nak jellemzői. 

• A földrajzi koordi-
náta rendszer jellem-
zői. 

• Egy pont helyzete 
GEOREF-azonosító 
alkalmazásával. 

• Az egyezményes je-
lek szerepe a térképé-
szetben. 

• A jelkulcs tartalma. 
• A domborzat megje-

lenítése a topográfiai 
térképeken. 

• A szintvonalak típu-
sai és alkalmazásuk. 

Földrajz: a térképészet 
alapelvei, térképtípu-
sok; felszínformák. 
 
Matematika: koordiná-
tarendszerek, három-
szögelés, geometriai és 
trigonometrikus össze-
függések. 
 
Fizika: viszonyítási 
rendszer, a helymeg-
határozó rendszerek 
(GPS) működésének 
alapelvei, a Föld mág-
neses mezője, az 
iránytű. 
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milyen módon befolyásolja a csapa-
tok mozgását. 

• Csoportmunkában egy-egy terep-
elem részletes elemzése a járható-
ság, a megfigyelés és a rejtőzés 
szempontjából. 

• Egyénileg összefoglaló táblázat el-
készítése a különböző tájtípusok 
kedvezőtlen és kedvező hatásairól a 
katonai műveletek szempontjából. 

• Annak indoklása, hogy miért kell 
helyettesítő alakokat alkalmazni a 
Föld modellezésénél. 

• Csoportmunkában a kontinensek 
határvonalainak felrajzolása egy na-
rancs felületére, majd a narancs hé-
ját eltávolítva egy sík lapon összeil-
leszteni a Föld felszínét, így bemu-
tatni a Föld helyettesítő felületének 
lényegét. 

• A kezdő meridián jelentőségének 
megfogalmazása, a dátumvonal je-
lentése és jelentősége a rajta történő 
áthaladáskor. 

• A térképészetben alkalmazott há-
rom vetülettípus a síkvetületek, a 
kúpvetületek és a hengervetületek 
összehasonlítása. 

• A méretarány értelmezése, a külön-
böző méretarányú térképek összeha-
sonlítása a felhasználás célja sze-
rint. 

• Annak indoklása, hogy az UTM-ve-
tület esetében a henger palástjára 
egyszerre miért csak egy 6° széles-
ségű sáv képezhető le a két szélső 
meridián (m1, m2) között. 

• Egy adott pont UTM koordinátájá-
nak (34T 456789mE 5678901mN) a 
jelentése, az alkalmazott jelölések 
és a felírt számok sorrendiségének 
magyarázata. 

• Annak indoklása, hogy miért kell 
feltüntetni egy földrajzi koordinátá-
nál, hogy melyik féltekére vonatko-
zik. 

• Annak indoklása, hogy miért nem 
lehet öt számjegy egy MGRS-azo-
nosító harmadik adatpárjában. 

• A térképi méretará-
nyok és a térképek 
szelvényméreteinek 
összefüggése. 

• Tájékozódás álló 
helyzetből és mozgás 
közben. 

• A terepi tájékozódás 
lényeges műveletei és 
eszközei. 

• A GPS-alapú hely-
meghatározás elve, és 
gyakorlati alkalma-
zási lehetőségei. 
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• Annak bemutatása, hogy honnan 
kezdődik a GEOREF-szegmenseket 
kialakító oszlopok és sorok betűjel-
ölése, valamint alapesetben hány 
karaktert tartalmaz egy GEOREF-
azonosító. 

• A pontszerű jelek koordinátalevételi 
pontjának meghatározási módjai. 

• A tengerszint feletti magasság értel-
mezése és kapcsolata a Balti alap-
szinttel. 

• A fő-, a mellék- és a kiegészítő 
szintvonalak bemutatása. 

• Annak indoklása, hogy miért nem 
egyezik meg a nagy méretarányú 
(M ≥ 1:10 000) térképek szelvénye-
zése a kisebb méretarányúakéval. 

• A mágneses északi irány meghatá-
rozására alkalmas eszköz, saját esz-
köz készítése. 

• A tájolók és az egyszerű iránytűk 
közötti különbségek felsorolása. 

• Az álló helyzetből és a mozgás köz-
ben végzett tájékozódás összeha-
sonlítása. 

• A földrajzi, a mágneses és a háló-
zati északi irányok értelmezése és a 
köztük lévő összefüggések magya-
rázata. 

• Különböző szempontok alapján cso-
portosítani a Föld körül keringő mű-
holdakat, és összefüggést keresni a 
műholdak funkciója és a Földtől 
mért keringési távolságuk között. 

• Annak indoklása, hogy miért kell 
négy műhold jelének vétele a há-
romdimenziós helymeghatározás-
hoz. 

• Azon tényezők felsorolása és rend-
szerezése, amelyek zavarhatják, 
vagy akadályozhatják a GPS-jelek 
vételét, illetve magát a helymegha-
tározást. 

• A GPS-alapú helymeghatározási és 
navigációs feladatok közötti kü-
lönbségek bemutatása. 

Kulcsfogalmak 
Geoid, forgási ellipszoid, World Geodetic System, síkvetület, kúpvetület, 
hengervetület, UTM-hengervetület, LCCP-kúpvetület, UTM-szegmens, 
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MGRS-azonosító rendszer, GEOREF-azonosító rendszer, JOG-térkép, jel-
kulcs, szintvonal, alapszintköz, szelvényezés, IMW-szelvényezési rend-
szer, vonásképlet, ortofotó, azimut, oldalmetszés, hátrametszés, előmet-
szés, GPS, NAVSTAR, GLONASS, térbeli ívmetszés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
két évfolyamos 
ciklus végén 

A tanulók 
• megismerik a hazánkat fenyegető biztonságpolitikai kockázatokat, 
• megértik a biztonságpolitikai kockázatok függvényében a honvéde-

lem szükségességét, 
• tisztában vannak Magyarország helyével és szerepével a NATO-ban 

és Európai Unióban, 
• megértik, hogy a NATO és az Európai Unió milyen biztonsági garan-

ciákat jelent hazánk számára, 
• megismerik a Magyar Honvédség feladatrendszerét, felépítését, fon-

tosabb haditechnikai eszközeinek jellemző adatait, 
• megismerik a modern hadviselés kialakulásának fontosabb állomásait 

és azon fontosabb jellemzőit, amelyek döntő hatást gyakorolnak a 
hadseregek tevékenységére, 

• megismerik a terep fogalmát, a főbb tájtípusok tulajdonságait és a ka-
tonai műveletekre gyakorolt hatásukat, 

• megismerik a katonai célú térképezés során alkalmazott vetülettípu-
sokat és ezek jellemzőit, a térképi jelkulcs fogalmát, felépítését és 
tartalmát, valamint a térképeken alkalmazott kartográfiai jelek rend-
szerét, 

• megismerik a terepi tájékozódás alapfogalmait, fő műveleteit, és ké-
pesek a gyakorlatban tanult eljárások végrehajtására, 

• megismerik a műholdas helymeghatározó rendszerek felépítését, 
• képesek a tanult témákról írásban és szóban gondolataikat összefüg-

gően kifejteni, fogalmak, képek és források felhasználásával összeha-
sonlításokat és elemzéseket készíteni, 

• képesek a gyakorlatban tanult alaki mozgások szabályos végrehajtá-
sára. 
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11–12. évfolyam 
 

Tematikai egység Általános katonai ismeretek 
Órakeret 

65 óra 

Előzetes tudás A „Magyarország biztonságpolitikai környezete” és „A Magyar 
Honvédség” című tematikai egység ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A katonák általános katonai felkészítése területeinek, az alapkikép-
zés során végrehajtandó fontosabb feladatok megismertetése. 
A harc fogalmának, fontosabb kategóriáinak, a támadás és a véde-
lem alapjainak, a katonák harcmezei tevékenységének megismerte-
tése. 
A békefenntartó erők napjainkban betöltött szerepének és szükséges-
ségének megértetése, a nem háborús műveletek szervezeti kereté-
nek, jogi hátterének, a legfontosabb békefenntartó műveletek, a bé-
kefenntartás eljárásmódjainak és fogásainak megismertetése. 
A katonák fizikai felkészítésének, a katonai testnevelés jellemzőinek 
megismertetése. 
A sikeres túléléshez szükséges képességek lehetőség szerinti fejlesz-
tése, a túlélőt érő hatások és a túlélést befolyásoló körülmények 
megismertetése. 
Az alaki tevékenység szerepének és jelentőségének tudatosítása a 
katonák kiképzésében és életében, az alaki tevékenységnek a hadse-
regekben betöltött szerepének, a katonai alakzatok harc közbeni je-
lentőségének megértetése. 

Fejlesztési követelmények Ismeretek Kapcsolódási pontok 

• Példák segítségével nyomon kö-
vetni a harc helyének és szerepének 
változását a történelem során. 

• Csoportmunkában a lezajlott hábo-
rúk tapasztalatai alapján megfogal-
mazni a harc általános törvénysze-
rűségeit. 

• Példán keresztül bemutatni egy ka-
tonai szervezet harci lehetőségeit 
meghatározó összetevőket. 

• A védelem és a támadás méreteinek 
értelmezése és indoklása szakasz- 
és századszinten. 

• Példák segítségével bemutatni és ér-
telmezni a katonák feladatait a harc-
ban. 

• Indokolni a katonák harcmezőn tör-
ténő mozgását. 

• Csoportmunkában összegyűjteni, 
hogy egy háborúban mit tudnak 

• Az összfegyvernemi 
harc fogalma és faj-
tái, a védelem és a tá-
madás. 

• A katonák legfonto-
sabb kötelmei a harc-
ban, mozgásmódok a 
harcmezőn. 

• A békeműveletek 
végrehajtását bizto-
sító szervezeti keret 
és jogi háttér. 

• A nem háborús kato-
nai műveletek felosz-
tása. 

• Az aknák típusai és 
jellemzőik. 

• A lőszerek típusai és 
jellemzőik. 

• A lövés folyamata. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: háborúk, 
hadseregek, hadviselés 
különböző korokban; 
nemzetközi egyezmé-
nyek a hadviselés sza-
bályairól. 
 
Fizika: a lőfegyverek 
működésének alapel-
vei, a nukleáris fegy-
verek típusai, működé-
sük alapelvei, hatásuk; 
sugárvédelmi ismere-
tek. 
 
Biológia-egészségtan: 
a biológiai fegyverek 
hatása. 
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tenni a katonák a civil lakosság 
élete és biztonsága érdekében. 

• A modern kor háborúiból és válság-
övezeteiből példák segítségével 
megfogalmazni a nem háborús mű-
veletek lényegét és összetevőit. 

• Példák segítségével bemutatni a bé-
kefenntartó eljárásmódokat. 

• A lőszerek fejlődésének bemutatása 
a történelem során. 

• A lövés jelenségének és időszakai-
nak bemutatása. 

• Csoportmunkában annak megvitata-
tása, hogy milyen esetekben kerül-
het egy átlagember túlélési hely-
zetbe. 

• Példák segítségével annak bemuta-
tása, hogy a katonát rendkívüli 
helyzetekben milyen hatások érhe-
tik. 

• A túlélő-felszerelés összeállításának 
szabályai, a felszerelés elemeinek 
bemutatása. 

• Csoportmunkában egy konkrét túl-
élési helyzet teendőinek megterve-
zése, az alapvető túlélési technikák 
bemutatása. 

• Csoportmunkában összegyűjteni a 
legjellemzőbb gépkarabély, pisz-
toly, támadó és védő kézigránát, 
harckocsi, gyalogsági harcjármű, 
vadászrepülőgép és harci helikopter 
típusok fontosabb technikai adatait 
és működésük fontosabb jellemzőit. 

• Csoportmunkában felkészülés egy 
olyan vitára, amely bemutatja, mi-
lyen következményekkel járt a nuk-
leáris fegyverek kifejlesztése. 

• Az atomfegyverek elterjedését meg-
akadályozó nemzetközi egyezmé-
nyek bemutatása, napjaink problé-
mái az atomfegyverek terjedése te-
rületén. 

• A Japánra ledobott atombombák ha-
tásainak elemzésével a nukleáris 
fegyverek pusztító hatásainak be-
mutatása. 

• A túlélés alapjai, a 
rendkívüli helyzetek-
ben követendő eljárá-
sok. 

• A Magyar Honvéd-
ség fontosabb hadi-
technikai eszközeinek 
fontosabb jellemzői. 

• A láncreakció, a 
magfúzió és a nukleá-
ris robbanásnak hatá-
sai. 

• A biológiai fegyverek 
tölteteként alkalmaz-
ható mikroorganiz-
musok jellemzői. 

• A mérgező harcanya-
gok típusai, és hatá-
suk az élő szerve-
zetre. 

• A védekezés lehető-
ségei az ABV-fegy-
verek hatásai ellen. 

• Az egyenruha jelen-
tése, a díszegyenruha 
és a „harci” egyen-
ruha jellemzői. 

• Az alakiság fogalma, 
és az alakisággal kap-
csolatos alapfogal-
mak. 

• Mozgásmódok.  
• A tiszteletadás módo-

zatai, a jelentés, je-
lentkezés legfonto-
sabb szabályai. 

• A katonai ünnepsé-
gek legfontosabb 
mozzanatai. 

Kémia: a vegyi fegy-
verek hatása. 
 
Testnevelés és sport: 
rendgyakorlatok; erőn-
lét, állóképesség. 
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• Csoportmunkában az emberi szer-
vezetre veszélyes fertőző megbete-
gedések összegyűjtése. 

• A biológiai fegyverek bemutatása, 
alkalmazásuk eszközei, és az elle-
nük történő védekezés lehetőségei. 

• A vegyi fegyverek általános jellem-
zői és felosztása. 

• A történelemben eddig alkalmazott 
vegyi fegyverek hatásainak elem-
zése. 

• A védekezés lehetőségeinek bemu-
tatása az ABV-fegyverek hatásai el-
len. 

• Csoportmunkában a katonai egyen-
ruhák történelmi fejlődésének nyo-
mon követése. 

• Annak bemutatása, hogy a napi 
életben miért van különös jelentő-
sége az egységességnek és a fegye-
lemnek. 

• Az egyénileg végrehajtandó alaki 
mozdulatok bemutatása és gyakor-
lása állóhelyben. 

• A tiszteletadás, a jelentés és jelent-
kezés gyakorlása egyénileg. 

• Egyénileg felkészülni egy olyan vi-
tára, amely azokat az okokat mu-
tatja be, amelyek a zárt katonai 
alakzatok felbomlásához vezettek a 
történelem során. 

• Egy katonai ünnepség forgatóköny-
vének elkészítése. 

Kulcsfogalmak 

Összfegyvernemi harc, szakasztámpont, századtámpont, zászlóaljvédő-
körlet, szökellés, béketámogatás, békeművelet, megelőző diplomácia, bé-
keteremtés, békefenntartás, békekikényszerítés, békeépítés, humanitárius 
segélynyújtás, nem háborús művelet, ellenőrző-áteresztő pont, járőrözés, 
kísérés, kutatás, lövedék röppálya, túlélés, szükségfegyver, menedék, 
hóbarlang, személyi álcázás, láncreakció, magfúzió, kezdeti áthatoló ra-
dioaktív sugárzás, elektromágneses impulzus, visszamaradó radioaktív 
sugárzás, biológiai harcanyag, mérgező harcanyag, foszgén, difoszgén, 
klórpikrin, idegméreg, vérméreg, hólyaghúzó, fojtó, ingerlő, kábítószer, 
herbicid, vegyiriadó, vegyi- és sugárfelderítés, ABV-védőruha, dezinfek-
ció, dezinszekció, 93 M gázálarc, díszegyenruha, alakiság, alakzat, tér-
köz, távköz, tiszteletadás, tisztelgés, fővetés, alakzat, menetelés, menet-
alakzat, díszlépés, katonai ünnepség, díszalegység 
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Tematikai egység 
Magyarország honvédelmének felépítése és szabályo-

zása 
Órakeret 

55 óra 

Előzetes tudás „A Magyar Honvédség” című tematikai egység ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A kapcsolódó alapvető jogszabályok megismertetése, lényegük 
megértetése. 
Annak tudatosítása, hogy szükség esetén a haza védelme minden ál-
lampolgár kötelessége. 
A pályaorientáció segítése a katonák jogainak, feladatainak, köteles-
ségeinek, illetve a katonák illetményrendszerének megismertetése 
során. 
A harcképtelenség ismérveinek és annak megismertetése, hogy mi-
lyen esetekben illeti meg az elfogott katonát a hadifogoly státusz, a 
zsoldosok, a kémek és a terroristák jellemző vonásainak megkülön-
böztetése, a hadifoglyokkal történő bánásmód alapvető szabályai-
nak, a polgári lakosság védelme szabályainak megismertetése. 
A Nemzetközi Törvényszék feladatának, tevékenysége fontosabb 
jellemzőinek megismertetése. 

Fejlesztési követelmények Ismeretek Kapcsolódási pontok 

• Annak bemutatása, hogy mit jelen-
tett az általános hadkötelezettség a 
gyakorlatban. 

• Annak megvitatása, hogy milyen 
változásokat okozott az általános 
hadkötelezettség megszüntetése a 
hadseregben és a társadalomban. 

• Csoportmunkában terv elkészítése 
arról, hogy milyen rendelkezések 
lépjenek életbe külső fegyveres tá-
madás esetén. 

• Azon intézkedések összegyűjtése, 
amelyeket minősített időszakokban 
kell meghozni az országban. 

• A minősített időszakok bemutatása, 
a Honvédelmi Tanács feladatai mi-
nősített időszakokban. 

• Az Országgyűlés, a köztársasági el-
nök és a kormány kapcsolata a Ma-
gyar Honvédséggel. 

• Térkép segítségével a területi-helyi 
honvédelmi igazgatási rendszer be-
mutatása. 

• Katasztrófahelyzetben az állampol-
gári kötelezettségek bemutatása pél-
dákon keresztül. 

• A honvédelmi kötelezettségek tar-
talmának bemutatása. 

• A haza védelmére vo-
natkozó jogszabá-
lyok. 

• A rendkívüli jogrend 
felosztása és jellem-
zői. 

• A védelmi bizottsá-
gok rendeltetése, fel-
adatai. 

• Az állampolgári köte-
lezettségek fajtái. 

• A Magyar Honvéd-
ség feladatai. 

• A hivatásos és szer-
ződéses jogviszony 
jellemzői. 

• A honvéd tisztjelölti 
jogviszony jellemzői. 

• A hadijog szükséges-
sége, a genfi és a há-
gai egyezmények lét-
rejöttének körülmé-
nyei. 

• A harcos ismérvei, a 
hadifoglyokkal tör-
ténő bánásmód sza-
bályai. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: nemzetközi 
egyezmények a hadvi-
selés szabályairól; a 
honvédelemre, hadkö-
telezettségre vonat-
kozó jogszabályok. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: munkajogi 
ismeretek, társadalom-
biztosítás. 
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• Csoportmunkában azon különleges 
szabályok megvitatása, amelyek a 
tényleges állományra vonatkoznak. 

• Annak megvitatása, hogy milyen 
különbségek vannak a hivatásos és 
a szerződéses katonák jogviszonya 
között. 

• Az önkéntes tartalékos, és a honvéd 
tisztjelölt jogviszony jellemzői. 

• Annak megválaszolása, hogy miért 
felháborító a polgári lakossággal 
vagy a hadifoglyokkal szembeni 
erőszak. 

• A hágai és a genfi egyezmények lét-
rejöttének körülményei, tartalma. 

• Csoportmunkában annak megvita-
tása, hogy miért van szükség a har-
cosok megkülönböztetésére. 

• Napjaink háborúinak tapasztalatai 
alapján indokolni a hadifoglyokkal 
való bánásmód szabályozásának 
szükségességét. 

• A XX. század történelméből merí-
tett példák segítségével a polgári la-
kosság védelmének indoklása. 

• Csoportmunkában példák segítségé-
vel bemutatni a meglepő aknák al-
kalmazásának embertelen következ-
ményeit. 

• Az állománycsoportok értelmezése 
és a katonai rendfokozatok bemuta-
tása. 

• Annak megvitatása, hogy a harcban 
milyen előnyei és hátrányai vannak 
a rendfokozatok láthatóvá tételének. 

• A szabályzat szerinti élet és a napi-
rend jelentőségének és funkcióinak 
bemutatása. 

• Csoportmunkában összehasonlítani 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
ösztöndíjas hallgatóinak, valamint a 
Magyar Honvédség Központi Ki-
képző Bázis katonáinak napirendjét. 

• Ábra segítségével bemutatni a Ma-
gyar Honvédség ügyeleti szolgálata-
inak rendszerét, feladatait. 

• Ábra segítségével bemutatni és 
megvitatni a hadseregen belüli füg-

• A polgári lakosság 
védelme háború ese-
tén. 

• A háborús bűncselek-
mények fogalma, a 
Nemzetközi Törvény-
szék tevékenysége. 

• A katonák általános 
feladatai. 

• A katonai rendfoko-
zatok és állomány-
csoportok. 

• A katonai napirend. 
• A Magyar Honvéd-

ség ügyeleti szolgála-
tai. 

• Az elöljáró, az alá-
rendelt, a feljebbvaló, 
a rangidős fogalma. 

• A parancs. 
• A szolgálati érintke-

zés szabályai. 
• A katonák járandósá-

gai. 
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gelmi viszonyokat, a szolgálati elöl-
járó és az alárendelt kapcsolatának 
lényegét. 

• Bemutatni, hogy miért van szükség 
a hadseregben a szolgálati érintke-
zés szabályozására. 

• A katonák járandóságainak felsoro-
lása, biztosításuk általános szabá-
lyainak bemutatása. 

Kulcsfogalmak 

Minősített időszak, Honvédelmi Tanács, rendkívüli állapot, szükségálla-
pot, veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet, honvédelmi igazgatás, 
hadkötelezettség, honvédelmi munkakötelezettség, polgári védelmi köte-
lezettség, tényleges állomány, vezénylés, szolgálati viszony, állomány-
csoport, hágai és genfi egyezmény, harcos, hadifogoly, zsoldos, kém, ter-
rorista, hadicsel, hitszegés, meglepő akna, háborús bűn, Nemzetközi Tör-
vényszék, szolgálati elöljáró, hivatali felettes, szakmai elöljáró, kihallga-
tás, parancskihirdetés, ügyeleti szolgálat, függelmi viszony, járandóság, 
nőtlenszálló, elhelyezési körlet, élelmezési norma, ruházati alapfelszere-
lés, illetmény. 

 
 

Tematikai egység Egészségügyi ismeretek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
A „Magyarország biztonságpolitikai környezete”, „A Magyar Hon-
védség” és a „Korunk háborúinak jellemzői” című tematikai egység 
ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Alapvető egészségügyi és elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása, 
eljárások és a szükséges eszközök használatának gyakorlása. A dön-
tésképesség fejlesztése a döntéshez szükséges tényezők felismerése, 
mérlegelése révén. A NATO harctéri egészségügyi ellátás alapelvei-
nek megismertetése.  

Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

• A sérültek kimentése. 
• A baleseti helyszínen végrehajtandó feladatok bemutatása. 
• A sérültek kimentésének szabályai és sorrendjének meghatáro-

zása. 
• Teendők tömeges balesetek és katasztrófák helyszínén. 
• Csoportmunkában megvitatni a sérültek osztályozásának ese-

teit és alapelveit. 
• Annak megvitatása, hogy az elsősegélynyújtónak milyen 

szempontokat kell figyelembe vennie tevékenysége megkezdé-
sekor. 

• A sérültek mozgatásának szempontjai és szabályai, az alkal-
mazható módszerek. 

• Csoportmunkában a sérültek egyes fektetési módjainak indok-
lása, bemutatása. 

Biológia-egészségtan: 
az emberi szervezet 
működése, szervrend-
szerek, elsősegély-
nyújtás. 
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• Annak bemutatása, hogy miért veszélyes az eszméletlen sérült 
számára, ha nem részesül időben szakszerű elsősegélyben. 

• Az eszméletlen állapot felismerésének módszerei, az eszmélet-
lenség felismerése. 

• Az újraélesztés lépései és végrehajtása. 
• Vérzéscsillapítás, az artériás nyomópontok felismerése. 
• Az artériás és a vénás vérzés tünetei és ellátása. 
• A kötözési alapelvek bemutatása. 
• A csontok és az ízületek lehetséges sérülései, felismerésük és el-

látásuk. 
• Csoportmunkában megvitatni, hogy a történelem során hogyan 

látták el a sérült katonákat. 
• A NATO harctéri sérültellátási elvei. 
• Az elsősegély és a szaksegély tartalma. 
• Az első orvosi segély (ROLE I) helyszíne és tartalma. 
• Az első tábori kórházban (ROLE II) elvégzendő beavatkozások. 
• A civil kórházi vagy katonai kórházi ellátás (ROLE III) felada-

tai. 
• A hátországban található kórház (ROLE IV) feladatai. 
• A sérültek szállításának módszerei. 

Kulcsfogalmak 
Szaksegély, első orvosi segély, sebesültgyűjtő fészek, ROLE I, ROLE II, 
ROLE III, ROLE IV. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
két évfolyamos 
ciklus végén 

A tanulók 
• megismerik Magyarország honvédelmi rendszerének fontosabb ele-

meit, azok működését, 
• tisztában vannak az egyes állampolgár honvédelemmel kapcsolatos 

kötelezettségeivel, 
• a honvédelem rendszerének ismeretében megértik és elfogadják, 

hogy mit jelent napjainkban az egyén szintjén a hazafiság és a haza-
szeretet, 

• tisztában vannak azzal, hogy a honvédelem nem egyenlő a Magyar 
Honvédséggel, megismerik a Magyar Honvédség helyét és szerepét a 
honvédelem rendszerében, 

• a valóságnak megfelelő ismereteket, életszerű tapasztalatokat szerez-
nek a szerződéses, a hivatásos és az önkéntes tartalékos katonák tevé-
kenységéről, életéről, problémáiról és sikereiről, 

• szert tesznek az általános katonai ismereteken belül olyan gyakorlati 
ismeretekre, amelyek segítenek fejleszteni az önfegyelmet, a kitar-
tást, és szert tesznek olyan általános katonai műveltségre, amely se-
gíti őket eligazodni a napi történésekben, 

• megismerik a hadijoggal kapcsolatos alapvető tudnivalókat, 
• megismerik a katasztrófahelyzetben és a tömeges balesetekben szük-

séges elsősegélynyújtó feladatokat, valamint a katonák harctéri 
egészségügyi ellátási rendszerét, 

• képesek a gyakorlatban tanult egészségügyi eljárások szabályos vég-
rehajtására, 
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˗ képesek a tanult területekről írásban és szóban gondolataikat össze-
függően kifejteni, fogalmak, képek és források felhasználásával össze-
hasonlításokat és elemzéseket készíteni, 
˗ a tanult alaki mozgásokat a gyakorlatban szabályosan végrehajtani. 

 
 


