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A KILENCEDIK ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 
 

MAGYAR NYELVTAN 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG 

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

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

való viselkedés 

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a 

kapcsolattartás formái 
A gesztusok és viselkedés, gesztusok és 

kultúrkörök 

A médiafüggőség, a virtuális valóság 

veszélyei 
A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium; 
adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és 
funkciói 
A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra 
és a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, 
szövegtípusai, az új digitális nyelv 

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az 

idegen nyelvek 

A nyelv mint jelrendszer A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése) 
Fonémák más nyelvekben. A magyar 

fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek 

fonémáival 
A hangok hangulata, hangszimbolika 

A tőtípusok, illetve a toldalékok 

meghatározása, grammatikai funkcióik 

Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása 

A szófajváltás, a többszófajúság 

Rendszermondat, szövegmondat 
Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, 
jel, rag) 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 
alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 
A mondat fogalma és csoportosítási 
szempontjai 

Az egyszerű mondat: 
az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a 

jelzők 

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 
 
 

IRODALOM 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

A) Az irodalom és hatása 
 

 



 

Karinthy Frigyes: A cirkusz Örkény István: Ballada a költészet 
hatalmáról 
II. János Pál pápa levele a művészeknek 

(részletek) 

B) Szerzők, művek párbeszéde 

Aiszóposz: A tücsök és a hangya 

Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 
Romhányi József: Tücsökdal 

 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 
 

Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 
történetek (részletek) 

Irodalom és film 
Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

D) Műnemi-műfaji rendszer  

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

A) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 

(részletek) 
Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága 

(Világfa) 
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais 

Dezső) (részletek) 
Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) Irodalom és mozgókép: 

Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 
(részlet) 

B) A görög mitológia 

A világ születése; istenek születése és harca; 
istenek nemzedékei, világkorszakok; az ember 

teremtése 

Az olimposzi istenek 

A görög mitológia híres történetei (Hermész, 
Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és 

Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz) 

További görög mítoszok: 
Hésziodosz: Istenek születése (részletek) 
Hésziodosz: Munkák és napok (részletek) 
A görög mitológia motívumainak, alakjainak 

megjelenése későbbi korok irodalmában 

C) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)  

III. A görög irodalom 

A) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója Szemelvények az antik görög lírából 
Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 
Anakreón: Gyűlölöm 

C) A görög dráma 

Színház- és drámatörténet: 
Szophoklész: Antigoné 

Szophoklész: Oidipusz király 

Arisztophanész: Lüszisztraté 



 

IV. A római irodalom 

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 

B) Augustus kora  

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

Horatius: Leuconoénak 

Horatius: Licinius Murenához 

Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Ovidius: Átváltozások 

Pygmalion 

V. A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek) 
a) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: Szemelvények az Ószövetségből 
Az Ószövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban 
 Teremtéstörténet 
 József 

Mózes második könyvéből részletek: 
 Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 

Tízparancsolat 
b) Tanító könyvek 

 Zsoltárok könyve (23., 42.) 

 Az Ószövetség és a film 

Ridley Scott: Exodus vagy 

Roger Young: Mózes 
(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 

 Az Ószövetség és a képzőművészet 
(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter 
Bruegel, William Blake, Modigliani képei) 

B) Újszövetség (részletek) 
a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: Szemelvények az Újszövetségből 
Az Újszövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban 

Karinthy: Barabbás 

 Jézus Krisztus születése, 
megkeresztelése 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, 
A magvető példázata 

 Passió-történet Az Újszövetség és a film 
Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy 

Catharine Hardwicke: A születés (vagy más 

Újszövetség-feldolgozás) 

 Jézus feltámadása 

Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus Az Újszövetség és a képzőművészet 
(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti, 

Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio, 
Munkácsy Mihály) 

 A tékozló fiú 

Pál apostol Szeretethimnusza 

VI. A középkor irodalma  

A) Egyházi irodalom 

a) Epika: Umberto Eco: A rózsa neve 

Szent Erzsébet legendája (részlet) 
Szent Margit legendája (részlet) 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 
 



 

Halotti beszéd és könyörgés Szent Gellért püspök legendája (részlet) 
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről 

b) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas 
anyáról 
Ómagyar Mária-siralom 

B) Lovagi és udvari irodalom  

a) Epika  

Anonymus: Gesta Hungarorum 
(részlet) 

Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 

 Irodalom és film 
Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp 

b) Líra  

Walter von der Vogelweide: A 
hársfaágak csendes árnyán 

Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy 
eltűnt minden 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 
Irodalom és képzőművészet 
Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi, 
Auguste Rodin munkái 

D) A középkor világi irodalma  

vágánsköltészet 
Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 
Carl Orff: Carmina Burana 

François Villon: A nagy testamentum 
(részletek) 

Irodalom és színház 
Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella 

VII. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom  

a) Líra Petrarca: Daloskönyv (részletek) 
Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz 

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól 
Janus Pannonius: Mars istenhez békességért 
Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli 
mandulafáról 
b) Epika  

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 
novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 

  

B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

Irodalom és film 
Eric Till: Luther (részlet) 

a)   Bibliafordítások 

Károli Gáspár Szent Biblia 

fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 

Sylvester János: Újtestamentum fordítása 

(ajánló vers) 

b) Zsoltárfordítások 
Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár 

 

c) Heltai Gáspár: Száz fabula 

(részletek) 
Irodalom és film 
Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél 
(rajzfilmek) (részlet) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek  



 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 
viadaljáról (részlet) 

Szemelvények a magyar reformáció 

irodalmából 
b) Széphistóriák 

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 

Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 
szűz leányról (részletek) 

 A regény születése 
Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 

(részletek) 
D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 
Balassi Bálint: Egy katonaének További Balassi-versek 

További Shakespeare-szonettek 

Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már 
csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. 

szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

William Shakespeare: 
Romeo és Júlia 

vagy 

Hamlet, dán királyfi 

Irodalom és film 
Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia 

(vagy más feldolgozás) 
Irodalom és film 
Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más 

feldolgozás) 
VIII. A barokk és a rokokó irodalma 

A) Epika 

a) Vitairatok, vallásos értekezések – a 

katolikus megújulás 

Pázmány Péter: Alvinczi Péter 
uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 
eposz 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
(részletek) 

 

c) Levél  

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

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 
(részletek) 

d) Tudományos élet  

Apáczai Csere János: 
Magyar Encyclopaedia (részlet) 

Apáczai Csere János: Az iskolák felette 
szükséges voltáról (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok  

Rákóczi-nóta  

Őszi harmat után 



 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 
 

 
Homérosz: Odüsszeia (részletek) 
Szophoklész: Antigoné 

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 
 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 
François Villon: A nagy testamentum (részletek) 
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.) 

 

MEMORITEREK 
 

 
Homérosz: Odüsszeia (részlet) 
Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 
 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 
Ómagyar Mária-siralom (részlet) 
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 
Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

 

A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 4 óra javasolt elosztása: 
1 óra nyelvtan, 3 óra irodalom. 

 
A 10. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

 

MAGYAR NYELVTAN 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG 

I. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 
szövegértés, szövegalkotás 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 
beszédhelyzet 

Szövegszemantika 
A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem 

szövegszerű elemek (kép, ábra, táblázat, 
tipográfia) kapcsolata 

Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét 
költészet 
Intertextualitás: a szövegek transzformációi 
(pl. mém) 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 
A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 
fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok 
és nyelvhasználati színterek szerint 



 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, 
szövegfajták 

 

Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a 

hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs 
levél) 
Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek 
szerepe a szöveg értelmezésében 

II. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok 

A stílus fogalma és hírértéke Mindennapi stilisztikánk: társadalmi 

elvárások és megnyilatkozásaink stílusa 

Stílusparódia 

Korstílusok, stílusirányzatok 

Az íráskép stilisztikai hatásai 

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása 

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, 
jelképrendszerek 

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, 

hivatalos, szónoki és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, 

patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, 

nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő 

szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen 

nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, 

összetett szóképek /összetett költői kép, 

allegória, szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, 

kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben 

 

 

 
 

IRODALOM 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK 

I. A felvilágosodás irodalma 

A) Az európai felvilágosodás 

a) Epika 

Jonathan Swift: Gulliver utazásai 
(részletek) 

Montesquieu: Perzsa levelek (részlet) 



 

Voltaire: Candide (részletek) Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberi 

egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól 
(részlet) 
Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet) 
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú 

Werther szenvedései (részlet) 
Georg Wilhelm Friedrich Herder: Eszmék az 

emberiség történetének filozófiájáról és más 

írások (részlet) 
b) Színház- és drámatörténet 
A francia klasszicista dráma  

Irodalom és színház 
Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Irodalom és színház 
Jean Racine: Phaedra (részlet) 
Pierre Corneille: Cid (részlet) 
Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica 

(részlet) 

Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 

(részletek) 
Irodalom és színház 
A német későklasszicista, koraromantikus 

dráma 

Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más 

Schiller-dráma 

c) Líra 

Robert Burns: John Anderson William Blake: A tigris 

William Blake: A bárány 

Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji 
dala 

Johann Wolfgang von Goethe: A 

Tündérkirály 

Robert Burns: Falusi randevú 

 

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

szentimentalizmus 

a) Epika  

Csokonai Vitéz Mihály: 
Dorottya vagyis a dámák diadalma a 

fársángon (részletek) 

Bessenyei György: Egy tudós társaság iránt 
való jámbor szándék (részlet) 
Kármán József: Fanni hagyományai 

(részletek) 
Kármán József: A nemzet csinosodása 

(részlet) 
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója 

(részletek) 
b) Líra  

Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 
(részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom 

természete 

Csokonai Vitéz Mihály: A feredés 

Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni versek 

Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 

oskoláról a Somogyban 

Portré: Csokonai Vitéz Mihály 
 

Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 
kérelem 



 

Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 
csikóbőrös kulacshoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű 

poéta Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Csokonai Vitéz Mihály: A 
Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

a) Líra 

Portré: Berzsenyi Dániel  

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

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 
Berzsenyi Dániel: Horác 

Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 
Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa! 
Kölcsey Ferenc: Bordal 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 
barátnémhoz 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 
Portré: Kölcsey Ferenc 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második 
éneke 

b) Epika 

Kölcsey Ferenc: Nemzeti 
hagyományok (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet) 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 
c) Színház és dráma 

Katona József: Bánk bán Irodalom és zene 
Erkel Ferenc: Bánk bán 

 Irodalom és tévéjáték 

Kisfaludy Károly: A kérők 
Bohák György: A kérők 

II. A romantika irodalma 

a) Az angolszász romantika 

George Byron egy szabadon választott művéből részlet 
Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) Irodalom és film 

Richard Thorpe: Ivanhoe 

 Irodalom és film/tévéjáték 
Jane Austen: Büszkeség és balítélet 
Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 

balítélet 
vagy: más Jane Austen-regény adaptációja 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 

gyilkosság 

Edgar Allan Poe: A kút és az inga 
Edgar Allan Poe: A fekete macska 

Edgar Allan Poe: A holló 

b) A francia romantika  

Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 

(részlet) 
Irodalom és film/zene 
Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame vagy 

Gary Trousdale- Kirk Wise: A Notre Dame-i 

toronyőr 
vagy a regény más feldolgozása 



 

 Irodalom és film/zene 
Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy 

Bille August: Nyomorultak 
vagy a regény más feldolgozása 

c) A német romantika  

Heinrich Heine: Loreley Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 

Heinrich Heine: Memento 

d) Az orosz romantika  

Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 
(részletek) 

Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk dáma 

e) A lengyel romantika  

Adam Mickiewicz: A lengyel anyához Adam Mickiewicz: Ősök (részlet) 
III. A magyar romantika irodalma 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 
a) Vörösmarty Mihály 

 Epika 
 Zalán futása (Első ének, részlet) 

 Líra Magyarország címere 

Virág és pillangó 

Liszt Ferenchez 

Az élő szobor 
Ábránd 

Fóti dal 

Szózat 

Gondolatok a könyvtárban 

A merengőhöz 

Az emberek 

Előszó 

A vén cigány 

 Drámai költemény 

Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor 

 Líra  

A négyökrös szekér Hortobágyi kocsmárosné 

Isten csodája 

A virágnak megtiltani nem lehet 

Szeget szeggel 

Csokonai 

Megy a juhász szamáron 

Szeptember végén 

Beszél a fákkal a bús őszi szél 
Várady Antalhoz 

Európa csendes, újra csendes 

Pacsirtaszót hallok megint 
Szabadság, szerelem 

A bánat? egy nagy oceán 

A természet vadvirága 

Fa leszek, ha… 

Reszket a bokor, mert… 

Minek nevezzelek? 
 

Egy gondolat bánt engemet 
 

A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

A XIX. század költői 
Fekete-piros dal 

 

 Epika  

A helység kalapácsa (részlet) Úti levelek (részletek) 
Az apostol (részlet)  

c) Jókai Mór 

 Elbeszélések  

A tengerszem tündére A megölt ország 

A debreceni kastély A huszti beteglátogatók 



 

 A magyar Faust 
Két menyegző 

 Regények  

Az arany ember Irodalom és film 
Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob vagy 

Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy 

Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok 

d) Arany János  

 Epika Toldi szerelme (részletek) 
Buda halála (részletek) A nagyidai cigányok 

(részletek) 
A walesi bárdok 

Tetemre hívás 

Híd-avatás 

Tengeri-hántás 

Toldi estéje 

 Balladák 

Ágnes asszony 

V. László 

Vörös Rébék 

 Líra  

Fiamnak Visszatekintés 

Széchenyi emlékezete 

Az örök zsidó 

Őszikék 

Tamburás öreg úr 
Sejtelem 
A tölgyek alatt 

B) Tudományos élet a romantika korában 

Erdélyi János: A magyar népdalok 

(részlet) 
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet a legrégibb időktől a 
jelenkorig rövid előadásban (részlet) 

Bajza József: Dramaturgiai és logikai 
leckék (részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 
irodalomtörténet (részlet) 

IV. A klasszikus modernség irodalma 

A) A nyugat-európai irodalom 

 Charles Dickens: Twist Olivér 
a) Honoré de Balzac: Goriot apó 

(részletek) vagy 

Stendhal: Vörös és fekete 

(részletek) 

Irodalom és film 
Gustave Flaubert: Bovaryné vagy 

Tim Fywell: Bovaryné 
(vagy más feldolgozás) 

 Guy de Maupassant: Gömböc és más 
történetek 

b) Színház- és drámatörténet: 
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy 

Nóra (Babaotthon) 

 

B) Az orosz irodalom 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 
köpönyeg 

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr 

b) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: 
Bűn és bűnhődés (részletek) 

 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Irodalom és film 



 

Iljics halála Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina 

vagy 

Joe Wright: Anna Karenina 

(vagy a regény más feldolgozása) 
d) Színház- és drámatörténet: 

Anton Pavlovics Csehov: Sirály 
vagy Ványa bácsi 

Irodalom és színház 
Anton Pavlovics Csehov: Három nővér 
(valamelyik színházi adaptációja) 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 
a) Charles Baudelaire  

A Romlás virágai – Előszó Egy dög 

Kapcsolatok Az albatrosz 

b) Paul Verlaine  

Őszi chanson Holdfény 

Költészettan 

c) Arthur Rimbaud  

A magánhangzók szonettje Kenyérlesők 
A részeg hajó (részlet) 

V. Realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

A) Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 
a) Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi özvegysége 

Hova lett Gál Magda 

Szegény Gélyi János lovai 

Az a fekete folt 

Bede Anna tartozása 

A bágyi csoda 

Beszterce ostroma 

Irodalom és tévéjáték 
Zsurzs Éva: A fekete város (részlet) 

A) Színház- és drámatörténet  

Madách Imre: Az ember tragédiája Mózes 

B) Szemelvények a XIX. század második 

felének és a századfordulónak a 
magyar irodalmából 

 

a) Tompa Mihály  

A gólyához Népdal 
A madár, fiaihoz 

b) Gárdonyi Géza  

Az én falum (részletek) Az Isten rabjai (részlet) 
A láthatatlan ember (részlet) 

c) Vajda János  

Húsz év múlva A virrasztók 
Az üstökös 

 Reviczky Gyula 

 Magamról 
Schopenhauer olvasása közben 



 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 
 

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

Arany János: Toldi estéje 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek) 
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály 
vagy Ványa bácsi 
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála 

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

Romulus 
Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

 
MEMORITEREK 

 

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

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

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

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 
Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 
Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 
Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 
Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak) 

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 
Arany János: Epilógus (részlet) 

 
A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 5 óra javasolt elosztása: 

1 óra nyelvtan, 4 óra irodalom. 



 

A 11. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 
 

MAGYAR NYELV 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

A retorika és kommunikáció, a retorika 

fogalma 

Retorika az ókorban 

Retorika a középkorban 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki 
beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása 

A szójáték és a retorika 

 

Digitális eszközök, grafikus szerkesztők 

használata a retorikai szövegek alkotásában. 
Az előadás szemléltetésének módjai 
(bemutatás, prezentáció). 

A retorikai szövegek felépítése és 
elkészítésének lépései 
A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, 
törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és 
jellemzőik 

Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok 

Az érvelés módszere 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 
A kulturált vita szabályai 
A befolyásolás módszerei 
II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 
együttműködési elv 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás 
során 

A pragmatika mint a nyelvre irányuló 

funkcionális nézőpont 
Kommunikáció és pragmatika A társalgás udvariassági formái 

A beszédaktus 

Az együttműködési elv (mennyiségi, 
minőségi, viszony, mód) 

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó 
rendszer 

A nyelv szerepe a világról formált 
tudásunkban, gondolkodásunk alakításában 

 

A nyelv szerepe a memória alakításában 
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és 
megismerés 

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok 

IV. Szótárhasználat 
 

 
 

IRODALOM 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK 

I. A magyar irodalom a XX. században 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 
a) Herczeg Ferenc  

Az élet kapuja A hét sváb (részlet) 
Fekete szüret a Badacsonyon 

Színház- és drámatörténet: 
Bizánc 

Irodalom és színház 
Kék róka (részlet) 

b) Ady Endre A Tisza-parton 



 

Góg és Magóg fia vagyok én… Lédával a bálban 

Vér és arany 

Sem utódja, sem boldog őse… 

Az eltévedt lovas 

Elbocsátó szép üzenet 
Sípja régi babonának 

Köszönöm, köszönöm, köszönöm 

Ember az embertelenségben 

A Hortobágy poétája 

Párisban járt az Ősz 

Héja-nász az avaron 

Harc a Nagyúrral 
Új vizeken járok 

Az ős Kaján 

A Sion-hegy alatt 

Az Úr érkezése 

Kocsi-út az éjszakában 

Emlékezés egy nyár-éjszakára 

Őrizem a szemed 

c) Babits Mihály  

In Horatium A Danaidák 

Húsvét előtt 
Örök kék ég a felhők mögött (részlet) 
Ádáz kutyám 

A gazda bekeriti házát 
Csak posta voltál 
Balázsolás 

A gólyakalifa (részlet) 
Cigány a siralomházban 

A lírikus epilógja 

Esti kérdés 

Jobb és bal 

Mint különös hírmondó… 

Ősz és tavasz közt 
Jónás könyve; Jónás imája 

d) Kosztolányi Dezső 

A szegény kisgyermek panaszai 
(részletek: Mint aki a sínek közé 

esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi 
képe) 

Számadás 

Vörös hervadás 

Októberi táj 
Marcus Aurelius 
Esti Kornél éneke Boldog, szomorú dal 

Őszi reggeli 

Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Édes Anna Irodalom és film 

Kosztolányi Dezső: Pacsirta 
Ranódy László: Pacsirta 

 

Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, 
melyben egy közönséges 

villamosútról ad megrázó leírást, – s 

elbúcsúzik az olvasótól 

Esti Kornél kalandjai…; Az utolsó 

felolvasás 

A fürdés 

A kulcs 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 
a) Móricz Zsigmond 

Tragédia Judith és Eszter 
Barbárok 

Tündérkert (részlet) 
Úri muri 

b) Wass Albert  

Adjátok vissza a hegyeimet! Irodalom és film 
Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Üzenet haza A funtineli boszorkány (részlet) 
A) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói 
a) Juhász Gyula  



 

Tiszai csönd Halotti beszéd 

Anna örök Utolsó vacsora 

Szerelem 

b) Tóth Árpád  

Esti sugárkoszorú Kisvendéglőben 
Elégia egy rekettyebokorhoz 

Jó éjszakát 
Álarcosan 

Lélektől lélekig 

Isten oltó-kése 

c) Karinthy Frigyes  

Így írtok ti (részletek) Tanár úr, kérem (részletek) 
Utazás a koponyám körül (részlet) 
Előszó 

Találkozás egy fiatalemberrel 

 Szerb Antal 

Budapesti kalauz marslakók számára 
Utas és holdvilág (részlet) 

II. A modernizmus irodalma 

A) Avantgárd mozgalmak 

a) Guillaume Apollinaire: A 
megsebzett galamb és a szökőkút 

Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb 

avantgárd irányzatok; 
Filippo Tommaso Marinetti: Óda egy 

versenyautomobilhoz 
b) Kassák Lajos: A ló meghal a 

madarak kirepülnek (részlet) 
B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Thomas Stearns Eliot: A 
háromkirályok utazása (részlet) 

Thomas Stearns Eliot: Macskák (részlet) 

 Gottfried Benn: Kék óra 

 Federico García Lorca: Alvajáró románc, 
Kis bécsi valcer 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 
a) Franz Kafka: Az átváltozás Franz Kafka: A per (részletek) 
b) Thomas Mann: Tonio Kröger 

vagy Mario és a varázsló 

Irodalom és tévésorozat: 
Mihail Afanaszjevics Bulgakov -Vladimir 

Bortko: A Mester és Margarita 

(Vagy másik regényfeldolgozás) 
Bulgakov: A Mester és Margarita 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 
Irodalom és színház 
Bertolt Brecht: Koldusopera 

vagy Kurázsi mama 

Irodalom és film 
Arthur Miller: Az ügynök halála 

Volker Schlöndorff: Az ügynök halála 

(vagy más feldolgozás) 
Samuel Barclay Beckett: Godot- 

ra várva 

vagy 

Friedrich Dürrenmatt: A 

fizikusok vagy A nagy Romulus 

 

E) A posztmodern világirodalom 

a) Bohumil Hrabal: Sörgyári 
capriccio (részletek) 

Irodalom és film 
Jiří Menzel: Sörgyári capriccio 

b) Gabriel García Márquez: Száz év Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár 



 

magány (részletek) Julio Cortázar: Összefüggő parkok 

 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 
 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

 

 

MEMORITEREK 
 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában 

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 
Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

 
A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 3 óra javasolt elosztása: 
magyar nyelv 1 óra, irodalom 2 óra. 

 
A 12. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

 

MAGYAR NYELV 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

I. Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek 

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei A 19. század versengő elméletei, az utóbbi 

évtizedek törekvései a származási modellek 

felülvizsgálatára („család” és „fa” metaforák 

kritikája, újabb régészeti és genetikai adatok, 

stb.) 

A nyelvhasonlítás korszerű formái 

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban 

A magyar nyelvtörténet korszakai 

Nyelvemlékek 

A szókészlet változása a magyar nyelv 

történetében 

Nyelvújítás 

II. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma 

Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi 

változatok, a csoportnyelvek és 

rétegnyelvek 

 

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma 

eltérései 



 

Anyanyelvünk rétegződése II.- A 

nyelvjárások és a nyelvi norma 

 

Nyelvünk helyzete a határon túl 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés 

III. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 
IRODALOM 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK 

I. A magyar irodalom a XX. században II. 

Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 

József Attila 

Nem én kiáltok Szegényember balladája 

Medáliák (részlet) 
Istenem 

Tiszta szívvel 
Áldalak búval, vigalommal 

Tedd a kezed 

Téli éjszaka 

Eszmélet 
Levegőt! 
Kész a leltár 
Gyermekké tettél 
Születésnapomra 

Nagyon fáj 
(Talán eltünök hirtelen…) 
(Íme, hát megleltem hazámat…) 

Reménytelenül 
Holt vidék 

Óda 

Flóra 

Kései sirató 

A Dunánál 
Tudod, hogy nincs bocsánat 
Nem emel föl 
(Karóval jöttél…) 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 
a) Örkény István 

Egyperces novellák (részletek)  

b) Szabó Magda 

Az ajtó Irodalom és film 
Szabó István: Az ajtó 

c) Kányádi Sándor 

Fekete- piros Dél keresztje alatt 

Csángó passió 

Hiúság 

Kuplé a vörös villamosról 

Halottak napja Bécsben 

Sörény és koponya (részlet) 
Valaki jár a fák hegyén 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából 
a) Metszetek: egyéni utakon 

Krúdy Gyula  

Szindbád – A hídon – Negyedik Irodalom és film 
Huszárik Zoltán: Szindbád 



 

út vagy Szindbád útja a halálnál 
– Ötödik út 

 

Szabó Dezső  

Feltámadás Makucskán Az elsodort falu (részletek) 
Weöres Sándor 

Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99., 
127.) 

Psyché (részletek) 

b) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 
Szabó Lőrinc 

Semmiért Egészen Kalibán 
Dsuang Dszi álma 

Különbéke 

Tücsökzene (részletek) 

Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  

Járkálj csak, halálraítélt! Első ecloga 

Tétova óda 

Nem bírta hát… 

Levél a hitveshez 

Töredék 
A la recherche 

Hetedik ecloga 

Erőltetett menet 

Razglednicák 

 

 Márai Sándor: 
 Szindbád hazamegy (részlet) 

Halotti beszéd 

 Ottlik Géza 

 Iskola a határon (részlet) 
Buda (részlet) 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 
Dsida Jenő  

Nagycsütörtök Psalmus Hungaricus (részletek) 
Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor  

Halotti beszéd a hulló leveleknek Ahogy lehet 

Eredj, ha tudsz (részlet) 

Áprily Lajos  

Tavasz a házsongárdi temetőben Holló-ének 

Kolozsvári éjjel Március 

 Kós Károly 

 Varjú-nemzetség (részlet) 
 Nyirő József 
 Madéfalvi veszedelem (részlet) 

Gion Nándor 

 A kárókatonák még nem jöttek vissza 

 Kovács Vilmos 



 

 Holnap is élünk 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 
Nagy László Gyöngyszoknya (részlet) 

Himnusz Minden időben 

Csodafiú szarvas 

Tűz 

Ki viszi át a Szerelmet 

Adjon az Isten 

 

e) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 
Pilinszky János 

Halak a hálóban Harbach 1944 

Agonia christiana 

Nagyvárosi ikonok 
Apokrif 

Négysoros 

 Nemes Nagy Ágnes 

A fák 

Kiáltva 

Ekhnáton éjszakája 

 Mándy Iván 

 Irodalom és film 
Mándy Iván: Régi idők focija 

Sándor Pál: Régi idők focija 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 
Illyés Gyula 

Puszták népe (részlet) 
Sinka István 

Fekete bojtár vallomásai (részlet) 
Csoóri Sándor 

Tudósítás a toronyból (részlet) 
Anyám fekete rózsa 

Anyám szavai 

 Metszetek a magyar posztmodern 
irodalomból 

 Tandori Dezső 

 Horror 
Töredék Hamletnek 

Táj két figurával 
Egy talált tárgy megtisztítása 

 Hajnóczy Péter 

 A fűtő (részletek) 
M (részletek) 
A halál kilovagolt Perzsiából (részletek) 

 Esterházy Péter 

 Termelési kisssregény (részlet) 
Harmonia caelestis (részlet) 

D) Színház- és drámatörténet 
a) Örkény István: Tóték Irodalom és film 

Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! 
 Németh László: A két Bolyai (részlet) 

b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap 

(részlet) 
Szabó Magda: A macskák szerdája 



 

 Sütő András: Advent a Hargitán 

 Csurka István: Házmestersirató 

 Gyurkovics Tibor: Nagyvizit 

III. A XX. századi történelem az irodalomban 

a) Trianon 

 Juhász Gyula: Trianon  Babits Mihály: A repülő falu 

 Vérző Magyarország (Szerk.: 

Kosztolányi Dezső) 
 Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok 

(részlet) 
Lyka Károly: Magyar művészet – 
magyar határok (részlet) 

 Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás 

b) Világháborúk  

 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… Magyar katonák dala 

Alexis levele Alexandrához 

Polcz Alaine: Asszony a fronton 

c) Holokauszt  

 Szép Ernő: Emberszag (részlet) Irodalom és film 
Török Ferenc: 1945 

 Tadeusz Borowski: Kővilág Irodalom és film 
Roberto Benigni: Az élet szép 

 Irodalom és film 
Kertész Imre: Sorstalanság 

Koltai Lajos: Sorstalanság 

d) Kommunista diktatúra  

 Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról vagy 

George Orwell: 1984 (részletek) 

Irodalom és film 

Bacsó Péter: A tanú 

Bereményi Géza: Eldorádó 

Faludy György: Kihallgatás 

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin: Gulág 
szigetcsoport (részlet) 
Irodalom és film 
Michael Radford: 1984 

e) 1956  

 Nagy Gáspár 
Öröknyár: elmúltam 9 éves 

A Fiú naplójából 

Irodalom és film 
Gothár Péter: Megáll az idő 

Irodalom és film 
Szilágyi Andor: Mansfeld 

Albert Camus: A magyarok vére (részlet) 
 Márai Sándor: Mennyből az angyal 

vagy Halotti beszéd 

 

IV. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 
A szaktanár által szabadon választott írók, művek 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 
 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 



 

Szabó Magda: Az ajtó 

MEMORITEREK 
 

József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet) 
József Attila Óda (részlet) 
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 
Áprily Lajos: Március (részlet) 
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 3 óra javasolt elosztása: 
magyar nyelv 1 óra, irodalom 2 óra. 



 

 

MATEMATIKA 

9-12. évfolyam 
 

 

A 9-10. évfolyamon a matematika óraszáma 288 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 10 

Matematikai logika 12 

Kombinatorika, gráfok 18 

Számhalmazok, műveletek 12 

Hatvány, gyök 25 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 

függvényábrázolás során 
15 

Arányosság, százalékszámítás 22 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 30 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 22 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 16 

Geometriai alapismeretek 12 

Háromszögek 20 

Négyszögek, sokszögek 16 

A kör és részei 20 

Transzformációk, szerkesztések 20 

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 8 

Összes óraszám: 288 

 

Témakör: Halmazok 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;

 halmazokat különböző módokon megad;

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a 

matematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása 

és értelmezése

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita 

segítségével

 Szemléletes kép végtelen halmazokról
 
 
Témakör: Matematikai logika 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;

 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;

 megfogalmazza adott állítás megfordítását;

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A matematikai bizonyítás fogalma

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és 

alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban

 A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 

indoklása egyszerű esetekben

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 

megállapítása

 Stratégiai és logikai játékok



 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;

 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;

 megfogalmazza adott állítás megfordítását;

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, 
feladatok megoldására

 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen 

alkalmazza különböző számolási helyzetekben;

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt;

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes 

használata

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont

 Irracionális számok szemléltetése

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen



 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 
ellenőrzése

 Valós számok adott jegyre kerekítése

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
 
 
Témakör: Hatvány, gyök 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész 

kitevő esetén

 Számok normálalakja

 Számolás normálalak segítségével

 A négyzetgyök definíciója

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével

 A négyzetgyökvonás azonosságai
 
 
Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával.



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 

kifejezések hatványa

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok 

ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, 

függvények ábrázolásában)

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával

 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 

gyökös)

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi 

életből

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, 

kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz 

köthető feladatok megoldása

 

Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 

megoldás, szorzattá alakítás;

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszereket.



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és 

grafikusan

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók 

módszerével, grafikusan

 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges 

feladatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok)

 

Témakör: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és 

alkalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal

 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 
megoldóképlettel és grafikusan



 

 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

  ax  b
 

 

Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;

 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 
kölcsönösen egyértelmű

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése

 Függvények ábrázolása táblázat alapján

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 

minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás 

leolvasása

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot 
leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x

+ c), c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása 

gyakorlati problémák megoldása során

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 

ábrázolása



 

Témakör: Geometriai alapismeretek 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 

eszközzel.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, 
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, 

szög másolása

 

Témakör: Háromszögek 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; 

a speciális háromszögek tulajdonságait;

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmakat és tételeket;

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és 

szögei között

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, 
derékszögű háromszög



 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete 

és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, 

körülírt, illetve beírt kör

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 
bizonyítása

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása

 Háromszög területének kiszámítása
 
 

Témakör: Négyszögek, sokszögek 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és 

külső szögeinek összegét.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 
négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek 

ismerete, bizonyítása és alkalmazása

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete

 Szabályos sokszög területe átdarabolással
 
 
Témakör: A kör és részei 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó 

körív hosszával

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó 

körcikk területével

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása



 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása

 A Thalész-tétel bizonyítása
 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer példákat geometriai transzformációkra;

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 

alakzatok egybevágóságát;

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági 
transzformációt és az alakzatok hasonlóságát;

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli 
elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 
merőleges affinitás, térkép, fényképezés)

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás 

ismerete, tulajdonságaik

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása

 Négyszögek egybevágósága

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 
diszkusszió

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása 

különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)



 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés, 
modellezés)

 

Témakör: Leíró statisztika 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 

digitális eszközzel.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 

eszközzel

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések

 Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
 

Témakör: Valószínűség-számítás 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám 

esetén számítógépet alkalmaz.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel



 

11-12. évfolyamon a matematika óraszáma 216 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, matematikai logika 6 

Kombinatorika, gráfok 20 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 28 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 30 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 24 

Sorozatok 14 

Trigonometria 12 

Térgeometria 16 

Koordinátageometria 14 

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 12 

Rendszerező összefoglalás 30 

Összes óraszám: 216 

 

 

 
Témakör: Halmazok, matematikai logika 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét;

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A halmazműveletek  és a  logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon 

keresztül

 Logikai kifejezések megfelelő használata

 Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása

 Stratégiai és logikai játékok



 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában

 

Témakör: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a 

valós számokig;

 ismer példákat irracionális számokra.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása

 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben

 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális 

számok kapcsolata



 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós 

számokig

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete

 Példák irracionális számokra

 Számhalmazok műveleti zártsága
 
 

Témakör: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén

 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén

 Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai

 A logaritmus értelmezése

 Áttérés más alapú logaritmusra

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
 
 
Témakör: Exponenciális folyamatok vizsgálata 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát;

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;



 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése

 A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának 

megfelelő matematikai modell választása, alkotása

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve

 

Témakör: Sorozatok 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség 

(differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében;

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, 
természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A számsorozat fogalmának ismerete

 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 
természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása



 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása

 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 
kapcsolatos feladatok megoldása

 

Témakör: Trigonometria 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;

 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei 
alapján;

 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;

 kiszámítja háromszögek területét;

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense

 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati 

helyzetekben

 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense

 Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi 

összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása

 A szinusztétel bizonyítása

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért 
adatokból számítva

 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása



 

Témakör: Térgeometria 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét;

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 
szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált;

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát;

 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 

(speciális testek) tulajdonságait;

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp 

hálóját;

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket;

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó 

tételeket.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban

 A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel 

kapcsolatban

 A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a 

forgáskúp hálójának lerajzolása konkrét esetekben

 A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp 

alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással



 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása

 

Témakör: Koordinátageometria 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének 

ismeretében;

 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében;

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete, 

alkalmazása

 A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és 

alkalmazása

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján

 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái



 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján

 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban

 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján

 Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái

 A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont 
koordinátáinak ismeretében

 

Témakör: Leíró statisztika 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 
meghatározza, értelmezi és értékeli;

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, 
összehasonlítására;

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése



 

Témakör: Valószínűség-számítás 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza;

 ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;

 ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást 
kizáró eseményekre

 Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására

 Példák ismerete független és nem független eseményekre

 A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása

 A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása

 Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén

 A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, 
befektetések kockázata, árfolyamkockázat)



 

TÖRTÉNELEM 

9-12. évfolyam 
 

 

A 9–10. évfolyamon a történelem tantárgy összes óraszáma: 216 óra 
 

Témakör 9. évfolyam 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 12 

Vallások az ókorban 5 

Hódító birodalmak 6 

A középkori Európa 12 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 13 

A középkori Magyar Királyság fénykora 11 

A kora újkor 11 

A török hódoltság kora Magyarországon 15 

A felvilágosodás kora 7 

Évente két mélységelvű téma* 6 

Fennmaradó órakeret (összefoglalás, ismétlés, dolgozat stb.) 10 

Éves órakeret: 108 

Témakör 10. évfolyam 

Magyarország a 18. században 10 

Új eszmék és az iparosodás kora 7 

A reformkor 10 

A forradalom és szabadságharc 14 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6 

A dualizmus kori Magyarország 13 

A nagy háború 13 

Az átalakulás évei 11 

Az két világháború között 8 

Évente két mélységelvű téma* 6 

Fennmaradó órakeret (összefoglalás, ismétlés, dolgozat stb.) 10 

Éves órakeret: 108 



 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel- 
Kelet 

civilizációi 

– Az állam 

működése az Óbabiloni 
Birodalom példáján. 
– Tudomány. 
– A pénz 

megjelenése. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

ékírás, múmia, 
Akropolisz, filozófia, 
jósda, olümpiai játékok, 

városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 
demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, 
cserépszavazás, 
rabszolga, patrícius, 
plebejus, consul, 

senatus, dictator, 

néptribunus, császár, 
amfiteátrum, gladiátor, 
provincia, légió, limes, 

polgárjog. 
 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, 
Hérodotosz, Nagy 

Sándor, Julius Caesar, 

Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az 

ókor, Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai 
játékok, Kr. e. 753 

Róma alapítása a 

hagyomány szerint, Kr. 

e. 510 a köztársaság 

kezdete Rómában, Kr. e. 
508 Kleiszthenész 

reformjai, Kr. e. 5. sz. 

közepe az athéni 
demokrácia fénykora, 

Kr. e. 44. Caesar halála, 
az ókori Izrael – Kr. u. 

70 Jeruzsálem 

lerombolása, 
Kr. u. 395 a Római 
Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: 
Mezopotámia, Babilon, 

– Az állam szerepének 

bemutatása Hammurapi 
törvényeinek elemzésén 

keresztül. 
– Az ókori 
civilizációk jelentőségének 

és kulturális hatásainak 

felismerése. 
– Az ókori 
civilizációk azonosítása 

térképen. 
– Az ókori 
civilizációk kulturális és 

vallási jellemzőinek 

bemutatása. 
– A különböző 

civilizációk közötti 
különbségek azonosítása. 
– Pannónia 

jelentősebb városainak 

azonosítása. 
– A római jog 

alapelveinek felidézése és 

azonosítása. 
– Az athéni 
demokrácia és a római 
köztársaság működésének 

bemutatása. 
– A Periklész-kori 

athéni demokrácia 

ellentmondásainak feltárása. 
– A demokrácia és a 

diktatúra összehasonlítása. 
– A demokrácia 

melletti érvek 

megfogalmazása. 
– Az athéni 
demokrácia összehasonlítása 

a modern demokráciával. 
– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, okainak 

feltárása. 

A görög 
civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 
– A filozófia és a 

történetírás. 
– A görög 

embereszmény. 
– A hellenisztikus 

kultúra elterjedése. 

Az athéni 
demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 
– Kleiszthenész és 

Periklész. 
– Az athéni 
államszervezet és 

működése. 
A római 
civilizáció 

– Római 
városépítészet, 
amfiteátrumok, fürdők, 
vízvezetékek és utak. 

– A római jog 

néhány máig élő alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák (Pannónia). 
– A latin nyelv és 

írás elterjedése. 
A római 
köztársaság 

– A vérségi, a 

vagyoni és a területi elv. 

– A római 
köztársaság 

államszervezete és 

működése. 
– Köztársaságból 
egyeduralom: Caesar és 

Augustus. 



 

  Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, 

Róma, Római 
Birodalom, Pannónia, 

Aquincum, Savaria, 
Jeruzsálem. 

 

 

 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

monoteizmus 

– A politeizmus az 

ókori Keleten. 
– Görög és római 
istenek. 

– A zsidó 

monoteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, 
Ószövetség/Héber 
Biblia, Tízparancsolat 
próféta, jeruzsálemi 
templom, diaszpóra, 
Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 
Újszövetség, 
evangélium, püspök, 
zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, Jézus, 

Szent Péter és Szent Pál 
apostolok, Constantinus 

 

Kronológia: a 

keresztény időszámítás 

kezdete (Kr. e. és Kr. 
u.), 313 a milánói 
rendelet, 325 a niceai 

zsinat. 

 

Topográfia: Jeruzsálem, 

Kánaán, Júdea, Izrael, 
Palesztina, Betlehem. 

– A zsidó és a 

keresztény vallások 

jellemzőinek 

összehasonlítása. 
– A vallások a 

mindennapi életre gyakorolt 

hatásainak megállapítása. 
– A zsidó-keresztény 

hagyományok európai 
kultúrára gyakorolt hatásának 

bemutatása. 
– Bibliai történetek, 
személyek felidézése. 
– A kereszténység 

terjedésének végigkövetése 

térképen. 
– Az Ószövetség 

történelmi szereplőinek, 
helyszíneinek azonosítása 

bibliai idézetek alapján. 
– Jézus életével és a 

kereszténység terjedésével 
kapcsolatos filmek/ 

filmrészletek, regények 

elemzése, értelmezése. 
– Képzőművészeti, 
irodalmi és zenei alkotások 

gyűjtése és elemzése bibliai 
témákról. 

A 
kereszténysé 

g kezdete 

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

üldözések, a 

kereszténység elterjedése 

a Római Birodalomban. 
– A Szentháromság- 

tan. 



 

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Egy 
eurázsiai 
birodalom: a 

hunok 

– A nomád 

életmód, harcmodor és 

államszervezés. 
– A népvándorlás. 
– A Hun 

Birodalom. 

– Az ókor vége 

Nyugaton: a Római 
Birodalom összeomlása. 
– Róma örökösei 
Európa térképén. 

Fogalmak: 

népvándorlás, hunok, 

ortodox, iszlám, Korán, 

kalifa. 

Személyek: Attila, 

Justinianus, Mohamed, 

Nagy Károly, I. Ottó. 
 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása, 622 Mohamed 

Medinába költözése, 
732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, 
Bizánci Birodalom, 
Mekka, Poitiers, Frank 

Birodalom, Német- 
római Császárság. 

– A népvándorlás 

irányainak és résztvevőinek 

nyomon követése térkép 

segítségével a Kr. u. 4–8. sz. 

időszakában. 
– A sztyeppei állam 

működésének, 
sajátosságainak bemutatása. 
– A kora középkori 
Európa államalakulatainak 

azonosítása térképen. 
– Az iszlám vallás és 

az arab terjeszkedés közötti 
összefüggések feltárása. 

Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

– Mohamed 

tanításai és a Korán. 
– Az iszlám kultúra 

jellegzetességei. 
– Az Arab 

Birodalom és az arab 

hódítás. 
– Az arab hódítás 

feltartóztatása Európában: 
Poitiers, Bizánc. 

 

 
TÉMAKÖR: A középkori Európa 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 

világkép. 
– Az uradalom. 
– A jobbágyok 

kötelességei és jogai. 

– Az önellátástól az 

árutermelésig. 
– Éhínségek, 
járványok, felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 
jobbágy, robot, 

kiváltság, rend, pápa, 

érsek, cölibátus, 
szerzetes, bencés rend, 

ferences rend, eretnek, 

inkvizíció, kolostor, 

katolikus, szent, kódex, 

román stílus, gótikus 

stílus, reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

hűbériség, király, rendi 
monarchia, keresztes 

hadjáratok, polgár, céh. 

– A középkor 
társadalmi, gazdasági, 
vallási és kulturális 

jellemzőinek bemutatása. 
– A társadalmi 
csoportok közötti jogi 
különbségek azonosítása. 
– Érvekkel 
alátámasztott vélemény 

megfogalmazása a 

középkor világáról. 
– A középkor 
társadalmi berendezkedése 

és a rendi szemlélet 
értelmezése. 

Az egyházi 
rend 

– Az egyházi 
hierarchia, az egyházi 
intézményrendszer. 
– Az 
egyházszakadás és a 11. 
századi reform. 
– A szerzetesség. 
– Az eretnekség. 



 

 – Kultúra és 

oktatás, a középkori 
egyetemek. 

– Román és gótikus 

építészet – európai és 
magyar példák. 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. Gergely, 

Assisi Szent Ferenc, 

Aquinói Szent Tamás, 
Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 
 

Kronológia: 476–1492 a 

középkor, 1054 az 

egyházszakadás, 1347 a 

nagy pestisjárvány. 
 

Topográfia: Egyházi 
Állam, Anglia, 

Franciaország, levantei 

kereskedelmi hálózat, 
Velence, Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 
Szentföld. 

– A jobbágyság 

jogainak és kötelességeinek 

rendszerezése. 
– Az egyház 

szerepének áttekintése a 

középkori Európában. 
– A középkori 
kolostori élet bemutatása 

képi vagy szöveges 

források segítségével. 
– A nyugati és keleti 
kereszténység 

összehasonlítása. 
– A lovagi életmód 

jellemzőinek azonosítása. 
– A városok életének 

bemutatása képek, ábrák és 

szöveges források alapján, 
kitérve a zsidóság 

városiasodásban játszott 
szerepére, valamint az 

antijudaista törekvésekre. 
– A céhek 

működésének jellemzése 

források alapján. 

A nemesi 

rend 

– Az uralkodói 
hatalom és korlátai 
(hűbériség, rendiség). 
– Lovagi eszmény 

és lovagi kultúra. 
– A keresztes 

hadjáratok eszméje. 
A polgárok 

világa 

– A középkori város 

és lakói. 
– A város 

kiváltságai (magyar 

példák alapján). 
– A céhek. 
– A helyi és 

távolsági kereskedelem. 

– A reneszánsz 

építészet (európai és 

magyar példák). 

 

 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyar 

őstörténet és 

honfoglalás 

– Az eredet 

kérdései, a nyelvészet, a 

régészet, a néprajz és a 

genetika eredményei. 
– A magyar 

törzsszövetség az 

Etelközben. 
– A honfoglalás 

okai és menete. 
– A kalandozások – 

a lovas-íjász harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 
avarok, rovásírás, 
kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, érsekség, 
tized, nádor, ispán, 

kancellária, kettős 

kereszt, szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 
Árpád, az Árpád-ház, 
Géza, I. (Szent) István, 

Koppány, Szent Gellért, 
Szent Imre, I. (Szent) 

László, Könyves 

Kálmán, III. Béla, II. 

– A magyarság 

eredetére vonatkozó elméletek 

közötti különbségek 

megállapítása. 
– A mondák, a történeti 
hagyomány és a 

történettudomány 

eredményeinek 

megkülönböztetése. 
– A kalandozó 

hadjáratok céljainak 

azonosítása. 
– Géza fejedelem, I. 
(Szent) István és IV. Béla 

uralkodásának jellemzése és 

értékelése. 
– A kereszténység 

felvétele és az államalapítás 

jelentőségének a felismerése. 
– A korai magyar 

történelmet és az Árpád-kort 

Az 

államalapítá 

s 

– Géza és I. (Szent) 
István államszervező 

tevékenysége. 
– A 
földbirtokrendszer és a 

vármegyeszervezet. 
– Az 
egyházszervezés. 

A magyar 
állam 

– Szent László, az 
országépítő. 



 

megszilárdul 
ása az 

Árpád- 

korban 

– Könyves Kálmán 

törvénykezési reformjai. 

– A kül- és 

belpolitika új irányai: III. 
Béla uralkodása. 
– II. András kora: 
az átalakuló társadalom. 
– Újjáépítés a 

tatárjárás után: IV. Béla. 
– Az Árpádok 

európai kapcsolatai. 

András, IV. Béla, Szent 

Margit. 

 

Kronológia: 895 a 
honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–1242 

a tatárjárás. 

megjelenítő legfontosabb 

kulturális alkotások 

azonosítása. 

  Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, Kárpát- 
medence, Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 
Horvátország. 

 

 
 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az Anjouk – A királyi hatalom 

újbóli megszilárdítása I. 
Károly idején. 
– A visegrádi 
királytalálkozó. 
– Az 1351-es 

törvények. 
– Nagy Lajos 

hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, 
kilenced, bandérium, 
perszonálunió, 
sarkalatos nemesi jogok, 

fő- és köznemes, szabad 

királyi város, 
bányaváros, mezőváros, 
kormányzó, szekérvár, 
végvár, szultán, szpáhi, 
janicsár, rendkívüli 
hadiadó, füstpénz, 
fekete sereg, zsoldos, 

Corvina, Szent Korona, 

Szent Korona-tan, 

Képes krónika. 
 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az 

Árpád-ház 

kihalása,1308. I. Károly 

uralkodásának kezdete, 

– A 14–15. századi 
magyar uralkodók politikai 
pályájának felidézése. 
– Érvekkel 
alátámasztott vélemény 

megfogalmazása az egyes 

személyek cselekedeteiről, 
döntéseiről. 
– A késő középkori 
magyar állam és az Oszmán 

Birodalom főbb 

összecsapásainak felidézése. 
– Annak értékelése, 
hogy az Oszmán Birodalom 

terjeszkedő politikája milyen 

hatást gyakorolt a magyar 
történelemre. 
– Mátyás hatalom- 

gyakorlásának jellemzése. 
– A reneszánsz kultúra 

bemutatása Mátyás 

udvarában. 
– A 14–15. századi 
magyar történelmet 
megjelenítő fontos kulturális 

alkotások azonosítása. 

A török 
fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 

Birodalom. 

– Török hódítás a 

Balkánon. 
– Luxemburgi 

Zsigmond, a közép- 

európai uralkodó és a 

török veszély. 
– Hunyadi János, a 

politikus és hadvezér. 
– Hunyadi János 

törökellenes harcai. 
Hunyadi 
Mátyás 

– Mátyás útja a 
trónig. 
– A központosított 
királyi hatalom. 
– Jövedelmek és 

kiadások. 



 

 – Birodalomépítő 

tervek. 

– Aktív védelem a 

török ellen. 

1335 a visegrádi 
királytalálkozó, 1351 I. 

(Nagy) Lajos törvényei, 
1396 a nikápolyi csata, 
1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 
csata, 1453 

Konstantinápoly eleste, 
1456 a nándorfehérvári 
diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, 

Csehország, osztrák 

tartományok, Nikápoly, 
Várna, Nándorfehérvár, 
Kolozsvár, Kenyérmező, 
Oszmán Birodalom. 

 

A magyar 

középkor 

kulturális 

hagyatéka 

– Honfoglalás kori 
leletek. 

– A Szent Korona. 
– Várak, királyi 
udvar, kolostorok, 

templomok. 

– Magyar geszták, 
krónikák és szentek 

legendái. 

 

 

TÉMAKÖR: A kora újkor 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 
felfedezések 

− A portugál és 

spanyol felfedezések. 
− A korai 

gyarmatosítás és 

következményei. 
− A 
világkereskedelem 

kialakulása. 
− Az abszolutizmus. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

abszolutizmus, infláció, 
manufaktúra, tőke, 
tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, örökös 

jobbágyság, reformáció, 

protestáns, evangélikus, 

református, anglikán, 
unitárius, vallási 
türelem, 

ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da Gama, 

Ferdinánd Magellán, 
Luther Márton, Kálvin 

János, Károli Gáspár, 
Pázmány Péter, Apáczai 
Csere János, Habsburg- 

dinasztia, V. Károly, 
Loyolai (Szent) Ignác, 
XIV. Lajos. 

− A felfedezők 

céljainak és útjainak 

bemutatása tematikus 

térképeken. 
− Információk gyűjtése 

a kialakuló 

világkereskedelem új 
útvonalairól, fontosabb 

termékeiről és szereplőiről. 
− Az új 
munkaszervezési formák 

bemutatása és 

összehasonlítása a céhes 

iparral. 

− Az európai régiók 

közötti gazdasági és 

társadalmi különbségek 

felismerése. 
− A reformáció 

okainak és 

következményeinek 

bemutatása. 
− A katolikus és a 

protestáns tanítások és 

egyházszervezet 
összehasonlítása. 

A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 
− A manufaktúrák. 
− Bankok és 

tőzsdék. 
− Az európai 
munkamegosztás és 
következményei 

Reformáció 

Európában 

és 

Magyarorszá 

gon 

− A reformáció 

előzményei (humanizmus 

és az egyházi reform 

igénye). 
− Luther és Kálvin 

fellépése. 
− A protestáns 

egyházak 

megszerveződése és a 

protestantizmus 

elterjedése. 



 

 − A reformáció 

eredményei 
Magyarországon 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 
1648 a vesztfáliai békék. 

 

Topográfia: 
Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 
Sárospatak. 

− A reformáció egyes 

irányzatai terjedésének 

nyomon követése térképen. 
− Vallás és politika 

összefonódásának 

felismerése. 
− Az erdélyi vallási 
türelem szerepének és 

jelentőségének felismerése. 
− A katolikus egyház 

megújulási törekvései és a 

barokk művészet jellemzői 
közötti párhuzam 

felismerése. 

„Hitviták 

tüzében” 

− Vallási 
konfliktusok Európában. 
− Etnikai 

sokszínűség és vallásbéke 

Erdélyben. 
− A magyar 

protestáns és katolikus 

iskolák. 
− A katolikus 

megújulás és a barokk 

Európában és 

Magyarországon. 
 

 

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarországon 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ország 

három részre 

szakadása 

− A mohácsi csata 

és közvetlen előzményei, 

a kettős királyválasztás. 
− Az ország három 

részre szakadása. 
− A várháborúk és 

az új végvárrendszer. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 
hajdúszabadság. 

 

Személyek: I. 
Szulejmán, II. Lajos, 

(Szapolyai) János, I. 
Ferdinánd, Dobó István, 

Zrínyi Miklós (a 

szigetvári hős), Báthory 

István, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Zrínyi 
Miklós (a költő és 

hadvezér), I. Lipót, 
Savoyai Jenő. 

− A török 

hadjáratoknak és az ország 

három részre szakadásának 

bemutatása térképeken. 
− A végvári élet 
felidézése különböző 

források (képek, irodalmi 

alkotások és filmek) 
alapján. 
− A három részre 

szakadt ország gazdasági 
lehetőségeinek és 

szerepének értelmezése 

adatok, grafikonok, 

diagramok alapján. 
− A török hódoltság 

hosszú távú hatásainak 

azonosítása. 
− A 16-17. századi 
magyar történelmet 

megjelenítő fontos 

kulturális alkotások 

azonosítása. 

A két magyar 

állam 

− A Magyar 

Királyság a Habsburg 

Birodalomban: rendi és 

abszolutista törekvések, 
konfliktusok. 

− Az Erdélyi 
Fejedelemség 

viszonylagos önállósága 
és aranykora. 

A török 
kiűzése és a 

török kor 

mérlege 

− Magyarország az 

európai 
munkamegosztásban. 
− Háborús 

békeévek: másfél 
évszázad hódoltság és az 

ország pusztulása. 
− A török kiűzése. 

Kronológia: 1526 a 
mohácsi csata, 1541 

Buda eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 Szigetvár 
eleste, 1664 a vasvári 
béke, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke. 

  Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, Szigetvár, 
Habsburg Birodalom, 

Erdélyi Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 
Királyság (királyi 
Magyarország), 



 

  Pozsony, Gyulafehérvár, 
Bécs. 

 

 
 

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 
felvilágosodá 

s 

− Tapasztalat és 

értelem − a felvilágosodás 

új világképe. 
− A felvilágosodás 

államelméletei. 
− A szabad verseny 
elmélete. 

Fogalmak: 

felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi 

ágak megosztása, 
népfelség, társadalmi 
szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, 
elnök, miniszterelnök, 

felelős kormány, cenzus, 

általános választójog, 

forradalom, diktatúra, 

jakobinus, Szent 

Szövetség. 
 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac 

Newton, Charles Louis 

Montesquieu, Jean- 

Jacques Rousseau, 

Adam Smith, George 

Washington, 

Maximilien 

Robespierre, Bonaparte 

Napóleon. 

− A középkor és a 

felvilágosodás 

világképének 

összehasonlítása. 
− A felvilágosodás 

államelméleteinek 

összehasonlítása különböző 

szempontok alapján. 
− A brit és az 

amerikai államszervezetet 
bemutató ábrák 

értelmezése. 
− Az Emberi és 

polgári jogok 

nyilatkozatában megjelenő 

felvilágosult elvek 

azonosítása. 
− A forradalmi 

gondolat és a legitimitás 

eszméjének értelmezése, 
azonosítása. 

A brit 
alkotmányos 

monarchia és 

az amerikai 

köztársaság 

működése 

− A parlamentáris 

rendszer: parlament és 

kormány. 
− Az elnöki 
rendszer: kongresszus és 

elnök. 
A francia 

forradalom 

és hatása 

− A forradalom 

kitörése és az Emberi és 

polgári jogok 

nyilatkozata. 

− A jakobinus 

diktatúra. 
− Napóleon 

birodalma: a polgári 
berendezkedés exportja. 

  Kronológia: 1689 a 
Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi 
nyilatkozat, 1789 a 

francia forradalom, 

1804–1814/1815 

Napóleon császársága, 
1815 a waterlooi csata. 

 

  Topográfia: Nagy- 

Britannia, Amerikai 

Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, 

Waterloo. 

 



 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi- 
szabadságha 

rc 

− Magyarország a 

Habsburg Birodalomban. 

− A szabadságharc 

okai és céljai. 
− A szabadságharc 

politikai és katonai 
fordulópontjai. 
− A szatmári béke 

kompromisszuma. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, szabadságharc, 

trónfosztás, amnesztia, 
felvilágosult 
abszolutizmus, kettős 

vámhatár, úrbéri 
rendelet, Ratio 

Educationis, türelmi 
rendelet, nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. Rákóczi 
Ferenc, Mária Terézia, 

II. József. 
 

Kronológia: 1703–1711 

a Rákóczi- 
szabadságharc, 1711 a 

szatmári béke, 1740– 

1780 Mária Terézia 

uralkodása, 1780–1790 

II. József uralkodása. 
 

Topográfia: Temesvár, 
Határőrvidék, 
Poroszország. 

− A Rákóczi- 
szabadságharc céljainak és 

eredményeinek 

összevetése. 
− A szabadságharc 

katonai történetének 

felidézése térképek, képek 

és szöveges források 

segítségével. 
− Magyarország 

újranépesülésének és a 

folyamat eredményének 

értelmezése tematikus 

térképek segítségével. 
− A felvilágosult 
abszolutizmus eszmei és 

politikai hátterének, 
valamint eredményeinek 

azonosítása. 
− Mária Terézia és II. 

József politikájának 

összehasonlítása. 

− II. József 
személyiségének 

bemutatása, uralkodásának 

mérlege, értékelése. 
− A 18. századi 
Magyarország legfőbb 

kulturális eredményeinek 

azonosítása. 

Magyarorszá 

g 

újranépesülé 

se és 

újranépesítés 

e 

− A belső 

vándorlás, a szervezett 
betelepítés és az 

öntevékeny betelepülés. 
− A többnyelvű és 

többvallású ország. 
− Gazdaság és 

életmód. 
A 
felvilágosult 
abszolutizmu 

s reformjai 

− A Pragmatica 

Sanctio. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus céljai. 
− Mária Terézia: 
együttműködés és reform. 

− II. József 
reformpolitikája és 

kudarca. 

 

 
TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Liberalizmus 
, 
nacionalizmu 

s és 

konzervativiz 

mus 

− Liberalizmus: 

jogegyenlőség és 

alkotmányosság. 
− Nacionalizmus: 

nemzetépítés és 

nemzetállam. 
− Konzervativizmus 

: szerves reform és a 

forradalom elutasítása. 

Fogalmak: liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 
konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

− A 19. század 

politikai eszméinek 

azonosítása szöveges 

források alapján. 
− Az iparosodás 

hullámainak azonosítása és 

összevetése. 
− Egy ipari 

nagyváros életkörülmé- 

nyeinek jellemzése. 
− Az ipari 

forradalmak ökológiai 

Az ipari 

forradalom 
hullámai 

− Az első hullám: 
textilipar, bányászat, 
kohászat. 



 

 − A közlekedés 

forradalma. 

− A második 

hullám: elektronika és 

vegyipar. 

− A gyár és a 

futószalag. 
− Az ipari 

forradalmak társadalmi és 

környezeti hatásai. 

Személyek: James Watt, 

Thomas Edison, Henry 

Ford. 

 

Topográfia: 
Manchester, New York. 

következmé-nyeinek 

azonosítása. 
− A 19. századi 
demográfiai változások 

okainak feltárása. 

 

 

TÉMAKÖR: A reformkor 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politikai 

élet színterei 
− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 
− A rendi 

országgyűlés és a 

megyerendszer. 

− A reformkori 

Pest-Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, politika és 
kultúra. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 
érdekegyesítés, 
közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás, 

örökváltság. 
 

Személyek: József nádor, 
Klemens Metternich, 

Wesselényi Miklós, 
Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos, 

Ganz Ábrahám. 
 

Kronológia: 1830–1848 

a reformkor, 1830 a 
Hitel megjelenése, 1844 

törvény a magyar 
államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-Buda. 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 
− A nyelvkérdés és a 

nemzetté válás bemutatása 

különböző források 

segítségével. (Pl. magyar 
államnyelv, a zsidóság 

nyelvváltása, Lőv Lipót) 
− A polgári 
alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 
országgyűlési felszólalások 

és ábrák alapján. 
− Széchenyi és 

Kossuth társadalmi 
hátterének, egyéniségének, 
álláspontjának és 

eredményeinek 

összevetése. 
− A nemzeti kultúra 

és a kor politikai törekvései 

közötti kapcsolatok 

azonosítása példák alapján. 
− A reformkor 

legfőbb kulturális 

eredményeinek, 
alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

A reformkor 

fő kérdései 
− A magyar nyelv 

ügye és a nemzetté válás. 
− A jobbágykérdés: 
örökváltság, kárpótlás. 
− A polgári 
alkotmányosság kérdése. 
− Széchenyi és 

Kossuth programja és 

vitája. 



 

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 
forradalmi hullám és 

március 15. 
− Az első magyar 

polgári alkotmány: az 

áprilisi törvények. 
− A Batthyány- 

kormány tevékenysége. 

Fogalmak: márciusi 
ifjak, sajtószabadság, 

cenzúra, áprilisi 
törvények, 
népképviseleti 
országgyűlés, politikai 

nemzet, nemzetiség, 

honvédség, 

Függetlenségi 
nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi 
Sándor, Batthyány 

Lajos, Görgei Artúr, 
Bem József, Klapka 

György, Ferenc József, 
Julius Haynau. 

 

Kronológia: 1848. 

március 15. a pesti 
forradalom, 1848. április 

11. az áprilisi törvények, 
1848. szeptember 29. a 

pákozdi csata, 1849. 
április–május a tavaszi 
hadjárat, 1849. április 

14. a Függetlenségi 
nyilatkozat, 1849. május 

21. Buda visszavétele, 
1849. augusztus 13. a 

világosi fegyverletétel, 
1849. október 6. az aradi 
vértanúk és Batthyány 

kivégzése. 

 

Topográfia: Pákozd, 

Debrecen, Isaszeg, 

Világos, Komárom, 
Arad. 

− A reformkori 

elképzeléseknek, a 

forradalom követeléseinek 

és az áprilisi törvényeknek 

az összehasonlítása. 
− A forradalom 

eseményeinek felidézése 

források segítségével. 
− A szabadságharc 

néhány döntő csatájának 

bemutatása térképek, 
beszámolók alapján. 
− A szabadságharc 

néhány kiemelkedő 

szereplőjének, illetve 

vértanújának bemutatása. 
− A nemzetiségek és 

a kisebbségek 

részvételének (pl. németek, 
szlávok, és zsidók) 
bemutatása a 

szabadságharcban és az azt 
követő megtorlás során. 
− A forradalom és a 

szabadságharc 

eredményeinek értékelése. 
− A magyar 

forradalom és 

szabadságharc elhelyezése 

az európai környezetben. 

A 
szabadságha 

rc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a dinasztiával 
és a vele szövetkező 

nemzetiségekkel. 
− A tavaszi 

hadjárat. 
− A Függetlenségi 
nyilatkozat, kísérlet az 

önálló állam 

megteremtésére. 
− A szabadságharc 

leverése és a megtorlás. 



 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 
szocializmus 

és a 

munkásmozg 

alom 

− Szocializmus: 

társadalmi egyenlőség és 

tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 

kiáltvány. 
− Szakszervezetek 

és munkáspártok. 
− Szociáldemokráci 
a és kommunizmus. 

− Keresztényszociali 
zmus. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 
állam, szakszervezet, 
társadalombiztosítás, 
monopólium, 
szocializmus, 

szociáldemokrácia, 
kommunizmus, 

keresztényszocializmus, 
proletárdiktatúra, 
osztályharc, cionizmus, 
emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–1865 

az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 
1871 Németország 

egyesítése. 
 

Topográfia: 
Németország, Japán. 

− A nemzetállam 

fogalmának értelmezése 

politikai, gazdasági és 

kulturális szempontokból. 
− A polgári állam 

feladatköreinek és 

eredményeinek azonosítása. 
− A kommunista, a 

szociáldemokrata és a 

keresztényszociális eszmék 

azonosítása és 

összehasonlítása. A polgári 
nemzetállam 

megteremtés 

e 

(Németorszá 

g, Amerikai 

Egyesült 
Államok, 
Japán) 

− A nemzeti egység 

megteremtése (politika, 
gazdaság, kultúra). 
− Alkotmányosság 

és választójog. 
− Jogegyenlőség és 

emancipációs törekvések. 
− A polgári állam 

kiépítése. 

 

 
TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kiegyezés 

és a 

dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és 

okai. 

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 
− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 
passzív ellenállás, 
kiegyezés, közös ügyek, 

közjogi kérdés, húsvéti 
cikk, dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 
Szabadelvű Párt, 
Függetlenségi Párt, 
Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt, 
népességrobbanás, 
urbanizáció, 
kivándorlás, dzsentri, 
népoktatás, Millennium, 

asszimiláció, 
autonómia. 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok szerint, illetve 

másfél évszázados 

történelmi távlat 
nézőpontjából. 
− A dualizmus 

államszervezetét bemutató 

ábra értelmezése. 
− A dualizmus kora 

kiemelkedő szereplői 
életútjának áttekintése, 
értékelése. 
− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

A nemzeti és 

nemzetiségi 
kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai 

nemzet koncepciója. 
− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 
− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 



 

 − Autonómiatörekv 

ések és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó 

emancipáció, a zsidóság 

részvétele a 

modernizációban, 
polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 
− Cigányok/romák 

a dualizmus kori 

Magyarországon. 

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 
Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 
Semmelweis Ignác, 
Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 1848/1867– 

1916 Ferenc József 
uralkodása, 1867 a 
kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a nemzetiségi 
törvény, a népiskolai 
törvény, 1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

források, adatsorok és 

etnikai térképek 

segítségével. 
− A dualizmus kori 

társadalmi és gazdasági 
változások elemzése, 
értékelése adatsorok, 
szöveges és képi források 

segítségével. 
− A dualizmus 

legkiemelkedőbb gazdasági 
és kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása különböző 

forrásokban. 
− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarország 

on 

− A gazdasági 
kiegyezés. 
− A vasútépítés. 
− Állami 
gazdaságpolitika. 
− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 
− Modernizálódó 

ipar. 

Társadalom 

és életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai 
robbanás és urbanizáció. 
− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 
− A földkérdés és a 

vidék. 
− A nagyvárosi 
életforma: Budapest a 

világváros. 
− Oktatás és 

kultúra. 
− Életmód és 

szórakozás. 
 

 

TÉMAKÖR: A nagy háború 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az első 
világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 

okai és céljai. 
− Az imperializmus 

– a terjeszkedő tőke. 
− Nagyhatalmi 

érdekek és konfliktusok. 

− Az Osztrák- 

Magyar Monarchia 

helyzete – balkáni 
konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, front, 

állóháború, hátország, 

antant, központi 
hatalmak, hadigazdaság, 
hadifogság. 

 

Személyek: II. Vilmos, 

II. Miklós, IV. Károly. 
 

Kronológia: 1914. 

június 28. a szarajevói 

− A gyarmati 

terjeszkedést, valamint az 

első világháború előtti 

feszültségeket bemutató 

ábrák, térképek és 

adatsorok elemzése, 
értelmezése. 
− Az első 

világháború frontjainak 

azonosítása, bemutatása 

térképeken. Az első 
világháború 

− A világháború 
kitörése. 



 

 − A hadviselő felek 

és a frontok. 

− Oroszország és a 

központi hatalmak 

összeomlása. 

merénylet, 1914–1918 

az első világháború. 

 

Topográfia: Brit 

Birodalom, Szarajevó, 

Doberdó, Románia, 

Szerbia, Olaszország. 

− Az első 

világháború 

jellegzetességeinek 

azonosítása ábrákon, 
adatsorokon, képi és 

szöveges forrásokban. 

− A front és a 

hátország körülményei, 
valamint a háború okozta 

szenvedések felidézése 

korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 

alapján. 
− A háború 

kimenetelének értékelése a 

két hatalmi tömb 

erőviszonyainak és 

lehetőségeinek tükrében. 
− A nagy háború 

világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 

következményeinek 

felismerése. 

Az első 
világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és 

az anyagcsata. 

− A hadigazdaság 

és a háborús propaganda. 

− A hagyományos 

világrend felbomlása. 
− A nők 

helyzetének 

megváltozása. 
Magyarorszá 

g a 

világháborúb 

an 

− Magyar frontok, 

nagy csaták. 
− Az antant ígéretei 
a Monarchia 

nemzetiségeinek. 
− Magyar hősök a 

világháborúban. 
− A hátország. 
− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 

 

 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

− A történelmi 
monarchiák bukása 

(Oroszország, 
Németország, Oszmán 

Birodalom). 

− Forradalom és 

kommunista 

hatalomátvétel 
Oroszországban. 
− Az újraszülető 

Lengyelország. 
− Az olasz 

fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 
egypártrendszer, 
Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin- 

fiúk, ellenforradalom, 
fehér különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, Népszövetség, 
kisebbségvédelem, 
revízió, Rongyos Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

− Közép-Európa első 

világháború előtti és utáni 
térképének 

összehasonlítása, a területi 
változások azonosítása és 

indoklása. 
− A bolsevik 

hatalomátvétel és a lenini 
proletárdiktatúra 

működésének bemutatása 

és értékelése források 

alapján. 
− Magyarország 

megszállásának áttekintése 

térképek, szöveges források 

segítségével. 
− A Károlyi-időszak 

kormányzati 
tevékenységének 

értékelése. 
− A magyarországi 
proletárdiktatúra 

Az Osztrák- 

Magyar 

Monarchia 

és a 

történelmi 
Magyarorszá 

g szétesése 

− A Monarchia és a 

történelmi Magyarország 

bomlása. 
− A forradalmi 

átalakulás kísérlete és 

kudarca. 

− Cseh és román 

támadás, a fegyveres 

ellenállás kérdése. 



 

A 
tanácsköztár 

saság és az 

ellenforradal 

om 

− A kommunista 

hatalomátvétel. 
− A 
proletárdiktatúra és a 

vörösterror. 
− Az északi hadjárat 
és a tanácsköztársaság 

veresége. 
− Az 

ellenforradalom 

győzelme. 

Mussolini, Károlyi 
Mihály, Kun Béla, 
Horthy Miklós, Apponyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik hatalomátvétel, 
1918. október 31. 
forradalom 

Magyarországon, 1919. 
március – augusztus. a 

tanácsköztársaság, 1920. 

június 4. a trianoni 
békediktátum. 

 

Topográfia: Kárpátalja, 

Felvidék, Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni Magyarország. 

működésének elemzése 

források alapján. 
− Az első 

világháborút követő területi 
és etnikai változások 

áttekintése térképen. 
− A trianoni 

békediktátum okainak 

feltárása. 
− A trianoni 

békediktátum értékelése a 

győztes hatalmak közép- 

európai politikájának 

tükrében. 
− A trianoni 

békediktátum területi, 
népességi, gazdasági és 

katonai következményeinek 

bemutatása szöveges és 

képi források, ábrák és 

adatsorok segítségével. 
− A trianoni határok 

végigkövetése, a 

határmegvonás konkrét 
okainak feltárása. 
− A vesztes hatalmak 

területi veszteségeinek 

összehasonlítása. 

A Párizs 

környéki 
békék 

− A nagyhatalmi 

érdekek érvényesítése: az 

új világrend kialakítása. 
− Az önrendelkezés 

elve és a hatalmi érdekek 

gyakorlata. 

− Jóvátétel, 
hadsereg-korlátozás, 
határváltozások. 
− A szétszabdalt 
közép-európai régió. 

A trianoni 

békediktátum 

− A magyar ügy a 

békekonferencián. 
− A magyar 

delegáció érvei. 
− Az ezeréves 

Magyarország felosztása, 
a döntés tartalmi elemei. 

− Az 
önrendelkezési elv 

megsértése 

− A békediktátum 

etnikai és gazdasági 
következményei. 
− Az ellenállás 

példái: székely 

hadosztály, 
Balassagyarmat, Sopron. 

 

 

TÉMAKÖR: A két világháború között 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 
kommunista 

Szovjetunió 

− A totális diktatúra 

és a pártállam kiépítése. 
− A tervgazdaság és 

a kollektivizálás. 
− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 
egypártrendszer, 
személyi kultusz, 

koncepciós per, 
GULAG, holodomor, 

− A sztálini Szovjetunió 

működésének bemutatása és 

értelmezése szöveges, képi 
források, adatsorok, ábrák 

segítségével. 



 

A Nyugat és 

a gazdasági 
világválság 

− A tőzsde, a 

hitelezés és a 

világkereskedelem 

összeomlása. 
− A 

munkanélküliség. 
− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

államosítás, 
kollektivizálás, kulák, 
tervgazdaság, 

piacgazdaság, New 

Deal, fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 
antiszemitizmus, Führer, 
SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 
1929 a gazdasági 
világválság kezdete, 

1933 a náci 
hatalomátvétel, 1938 az 

Anschluss, a müncheni 
konferencia. 

− A világgazdasági 
válság és a rá adott válaszok 

bemutatása. 
− A nemzetiszocialista 

Németország működésének 

bemutatása és értelmezése 

szöveges, képi források, 
adatsorok és ábrák 

segítségével. 
− A totális diktatúrák 

ideológiáinak és működésének 

összehasonlítása, érvelés a 

totális diktatúrák ellen. 

A 
nemzetiszoci 

alista 

Németország 

− A 
nemzetiszocialista 

ideológia és mozgalom. 

− A totális állam 

kiépítése. 
− A terror eszközei. 
− Terjeszkedés a 

háború előtt. 

  Topográfia: 
Szovjetunió, Kolima- 

vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 
Moszkva, Berlin. 

 



 

Az 11–12. évfolyamon a történelem tantárgy összes óraszáma: 134 óra 
 

Témakör 11. 

évfolyam 

Horty korszak 12 

A második világháború 12 

A két világrendszer szembenállása 8 

Háborútól forradalomig 8 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7 

A kádári diktatúra 11 

Évente két mélységelvű téma* 6 

Fennmaradó órakeret (összefoglalás, ismétlés, dolgozat stb.) 8 

Éves órakeret: 72 

Témakörök 12. 

évfolyam 

A kétpólusú világ és felbomlása 7 

A rendszerváltoztatás folyamata 7 

A világ a 21. században 7 

Magyarország a 21. században 7 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. 

században 

7 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 18 

Évente két mélységelvű téma* 4 

Fennmaradó órakeret (összefoglalás, ismétlés, dolgozat stb.) 5 

Éves órakeret: 62 

 
 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Talpra 

állás 

Trianon 

után 

− A király nélküli 
alkotmányos királyság. 
− A korlátozott 
parlamentarizmus 

Fogalmak: kormányzó, 
Egységes Párt, numerus 

clausus, pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, Szent 

István-i állameszme, 

− A magyarországi 
korlátozott parlamentarizmus 

rendszerének értékelése. 
− A korabeli politikai 

berendezkedés 



 

 rendszere a konszolidáció 

szolgálatában. 
− A gazdaság 

szerkezetváltása az 1920- 

as években. 
− A klebelsbergi 

oktatás- és kultúrpolitika 

eredményei. 

magyar népi mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 
Klebelsberg Kuno, 

Gömbös Gyula, Weiss 

Manfréd, Szent-Györgyi 
Albert. 

 

Kronológia: 1920–1944 a 
Horthy-rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 1938 

az első bécsi döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

összehasonlítása más (közép- 
) európai országokéval. 
− A bethleni gazdasági 
konszolidáció folyamatának 

és eredményeinek áttekintése 

képek, ábrák és adatsorok 

alapján. 
− A magyarországi 
politikai irányzatok 

azonosítása szöveges 

források alapján. 
− Szöveges források 

olvasása és értelmezése a 

Horthy-korszak főbb 

társadalmi kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi mobilitás, 
antiszemitizmus, földkérdés). 
− A magyar külpolitika 

céljainak, lehetőségeinek és a 

revízió eredményeinek 

értékelése, elemzése térkép 

és statisztikai adatok alapján. 

A 1930-as 
évek 

Magyaror 

szága 

− A válság és 

hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom. 
− A földkérdés. 
− Tudomány és 

művészet a két 
világháború között. 
− A külpolitika 

irányai és lehetőségei – a 

revízió első eredményei. 

 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 
tengelyha 

talmak 

sikerei 

− Közép-Európa 

felosztása (Molotov- 

Ribbentrop paktum): 

német és szovjet 
megszállás. 
− Nyugat-Európa 

lerohanása. 
− Német támadás a 

Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 
Egyesült Államok ellen. 

Fogalmak: Molotov– 

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási kísérlet, 
zsidótörvények, 

munkaszolgálat, gettó, 

deportálás, koncentrációs 

tábor, haláltábor, népirtás, 
holokauszt, partizán, 
Vörös Hadsereg, jaltai 
konferencia, háborús bűn, 
malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy László, 
Kállay Miklós, Bajcsy- 

Zsilinszky Endre, 

Edmund Veesenmayer, 

Szálasi Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 
Sára, Apor Vilmos, 

− A tengelyhatalmak 

1939 előtti terjeszkedésének 

végigkövetése és értelmezése 

térkép alapján. 
− A második 

világháború főbb 

eseményeinek azonosítása 

térképeken. 
− A második 

világháború 

jellegzetességeinek 

bemutatása ábrák, adatsorok, 

képi és szöveges források 

alapján. 
− A magyar területi 
revízió megvalósulásának 

bemutatása térképek, képek, 
szöveges források és 

adatsorok alapján. 
− A magyar háborús 

szerepvállalás legfontosabb 

eseményeinek és az ország 

veszteségeinek bemutatása 

térképeken, képi és szöveges 

források segítségével (pl. 

A 
szövetség 

esek 

győzelme 

− A keleti és a 

nyugati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 

Magyaror 

szág a 

második 

világhábo 

rúban: 
mozgástér 

és 

kényszerp 

álya 

− A területi revízió 

lépései. 
− A fegyveres 

semlegesség. 
− A Szovjetunió 

elleni háború. 
− A Don-kanyar. 
− A német 
megszállás és 
következményei. 



 

A 
holokausz 

t 

− Az „Endlösung” 

programja, a Wannsee-i 

konferencia. 

− Koncentrációs és 

megsemmisítő táborok. 
− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság és a 

cigányság 

megsemmisítésére 

Európában. 
− A magyarországi 
zsidótörvények. 
− A magyar 

holokauszt. 

− Felelősség és 
embermentés. 

Sztehlo Gábor, Richter 
Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az első 

zsidótörvény, 1939 a 

második zsidótörvény, 
1939–45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 
1941. április Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. Magyarország 

deklarálja a hadiállapot 
beálltát, 1941. december 

7. Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik zsidótörvény, 
1943. január vereség a 

Donnál, 1943. február a 

sztálingrádi csata vége, 
1944. március 19. 
Magyarország német 
megszállása, 1944. június 

6. partraszállás 

Normandiában, 1944. 
október 15. a kiugrási 
kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 1945. 

május 9. az európai 
háború vége, 1945. 
augusztus 6. atomtámadás 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: Sztálingrád, 

Normandia, Pearl Harbor, 

Hirosima, Észak-Erdély, 
Don-kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-vonal, 

Auschwitz, Újvidék, 
Drezda, Szolyva. 

Don-kanyar, Árpád-vonal, 

tordai ütközet, Budapest 
ostroma). 

− A magyar szellemi és 

kulturális élet II. világháború 

idején bekövetkező 

veszteségeinek (híres magyar 
tudósok, művészek 

származásuk vagy politikai 
nézeteik miatti emigrációja) 
értékelése. 
− A holokauszt 

folyamatának áttekintése 

képi források és szöveges 

visszaemlékezések 

feldolgozásával. 
− A nyilas terror 

áttekintése források alapján. 
− A tömeges 

deportálások és a szovjet 
megszállás jellemzőinek és 

következményeinek 

áttekintése képi és szöveges 

források segítségével. 
− A határon kívül 
rekedt magyarság második 

világháború végi 
tragédiáinak bemutatása 

különböző források alapján. 
− Magyarország 

világháborúbeli sorsának, 
szerepének és mozgásterének 

bemutatása, valamint 
összehasonlítása más közép- 

európai országokéval. 

A 
második 

világhábo 

rú 

jellemzői 

− A villámháború és 

következményei. 
− Háborús bűnök és 

a polgári lakosság elleni 
terror. 

− Az ellenállás 

formái. 
− A háború utáni 
számonkérések és a 

nürnbergi per. 
Az ország 

pusztulás 

a, 

deportálá 

sok a 

GULAG- 

ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, Budapest 
ostroma. 

− Megszabadulás és 

szovjet megszállás. 
− Az ország 

kifosztása, szovjet 
deportálások és tömeges 

erőszak. 
− A határon túli 
magyarok jogfosztása, 
megtorlások (délvidéki 
vérengzés, kárpátaljai 
deportálás, felvidéki 
jogfosztás). 



 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 
kétpólusú 

világ 

kialakulás 

a 

− Az ENSZ 
megalapítása. 
− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a háború 

után. 
− A szovjet- 

amerikai szembenállás és 

a két érdekszféra 

kialakulása. 
− A két világrend 

jellemzői. 
− A két 
Németország. 

Fogalmak: Egyesült 
Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 
hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség 

Tanácsa (KGST), Észak- 

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), 

Varsói Szerződés, 

kétpólusú világ, a berlini 

fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. 

Truman, Nyikita Sz. 

Hruscsov, John F. 

Kennedy, Mahátma 

Gandhi, Mao Ce-tung. 

Kronológia: 1945 az 

ENSZ létrejötte, 1947 a 

párizsi béke, a 

hidegháború kezdete, 

India függetlenné válása, 
1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az 

NSZK és az NDK 

megalakulása, 
kommunista fordulat 

Kínában, 1955 a Varsói 
Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 
Köztársaság (NSZK), 
Német Demokratikus 

Köztársaság (NDK), 

Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, 

Afganisztán. 

− A második 

világháború után kialakult 
világrend áttekintése. 
− A gyarmati rendszer 

felbomlása főbb állomásainak 

felidézése. 
− A két német állam 

létrejötte folyamatának és 

következményeinek 

bemutatása. 
− Az arab-izraeli 

konfliktus főbb okainak és 

jellemzőinek feltárása. 
− A nyugati és a keleti 
blokk gazdasági, társadalmi és 

politikai rendszerének 

összehasonlítása. 

A 
hidegháb 

orú 

− A szuperhatalmak 

versengése: fegyverkezés, 
űrprogram, propaganda. 

− A szembenállás és 

enyhülés hullámai. 
− Hidegháborús 

konfliktusok (Korea, 

Szuez, Kuba, Vietnam, 
Afganisztán). 

A 
gyarmato 

k 

felszabad 

ulása 

− India függetlenné 

válása. 
− Kommunista 

fordulat Kínában. 
− A 
gyarmatbirodalmak 

felbomlása. 
− Izrael 

megalapítása. 



 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az 

átmenet 
évei 
Magyaror 

szágon 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 

kommunisták térnyerése 

és az újjáépítés. 
− A történelmi 
berendezkedés 

felszámolása: földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 
− A korlátozott 
többpártrendszer: 
választások 1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 
háborús bűnös, földosztás, 
államosítás, forint, 

Magyar Kommunista 

Párt, Független 

Kisgazdapárt, 
szalámitaktika, Magyar 
Dolgozók 

Pártja, népköztársaság, 
pártállam, internálás, 
Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 
beszolgáltatás, 
aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 
Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok 

Dezső, Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 
1948 MDP megalakulása, 
1948–1956 a Rákosi- 
diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 
 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

− Magyarország 

szovjetizálása főbb 

jellemzőinek bemutatása. 
− A korlátozott magyar 

parlamentarizmus és az 

egypárti diktatúra 

összehasonlítása. 
− A demokrácia 

felszámolása során 

alkalmazott eszközök 

azonosítása konkrét 
példákkal alátámasztva. 
− Annak felismerése, 

hogy Magyarország szovjet 
megszállása miként határozta 

meg az ország sorsát. 
− A kommunista 

diktatúra sajátosságainak 

bemutatása a Rákosi- 
rendszer példáján. 
− A diktatúra kulturális 

jellemzőinek felismerése 

képeken, művészeti 
alkotásokon. 
− A társadalom fölött 
gyakorolt totális kontroll 
eszközeinek azonosítása 

különböző források 

segítségével. 

A 
szovjetizá 

lás 

Magyaror 

szágon 

− Az egypárti 
diktatúra kiépítése. 
− Államosítás és 

kollektivizálás. 
− Koncepciós 

perek, egyházüldözés. 
− A keleti blokk. 

A Rákosi- 

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 
− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra hatása 

a mindennapi életre. 

 

 
TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 
forradalo 

m 

− A forradalom okai 

és közvetlen előzményei. 
− A forradalom 

céljai. 
− Békés tüntetésből 
fegyveres felkelés – 
október 23. 

Fogalmak: MEFESZ, 

pesti srácok, Molotov- 

koktél, munkástanács, 
sortüzek. 

 

Személyek: Gerő Ernő, 
Maléter Pál, Nagy Imre, 

− Az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharc 

okainak és főbb 

fordulópontjai-nak 

bemutatása. 
− 1956 
szimbólumainak értelmezése. 



 

 − A nemzet 

forradalma (Forradalmi 

Bizottságok, 
Munkástanácsok, nemzeti 
összefogás). 

Iván Kovács László, 
Pongrátz Gergely, Kádár 
János. 

 

Kronológia: 1956. 

október 23. a forradalom 

kitörése, 1956. október 
25. a Kossuth téri sortűz, 
1956. november 4. a 

szovjet támadás. 

 

Topográfia: Kossuth tér 
és Corvin köz (Budapest), 

Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján. 

− Az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharc 

nemzetközi összefüggéseinek 

bemutatása. 
− A forradalom és 

szabadságharc értékelése. A nemzet 

szabadsá 

gharca 

− Szabadságharc a 

fővárosban és vidéken. 
− A fegyveres 

ellenállás hősei. 
− Út a győzelemig 

és a kormánypolitika 

változásai. 
− A szabadságharc 

nemzetközi háttere és 

visszhangja a 

nagyvilágban. 
− Szovjet 

intervenció: a 

szabadságharc 

utóvédharcai és leverése. 
 

 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Javasolt tevékenységek 

A 
pártállam 

i 

diktatúra 

és 

működése 

− A megtorlások 

időszaka, formái és 

áldozatai. 
− A pártállam és 

szervezetei. 

− Az erőszakos 

téeszesítés – a 

mezőgazdaság szocialista 

átszervezése. 
− Hamis társadalmi 
béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás 
változó formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP), munkásőrség, 
Kommunista Ifjúsági 
Szövetség (KISZ), úttörő, 

termelőszövetkezet, 
háztáji, III/III. ügyosztály, 
tervgazdaság, új gazdasági 
mechanizmus, 

hiánygazdaság, maszek, 
gulyáskommunizmus, 

„három T”. 
 

Kronológia: 1956–1989 a 
Kádár-rendszer, 1958 

Nagy Imre és társainak 

kivégzése, 1968 az új 
gazdasági mechanizmus 

bevezetése. 

– A megtorlás 

mértékének és jellegének 

vizsgálata. 
– A „kádári alku” 

fogalmának értelmezése. 
– Az elnyomás 

formáinak bemutatása a 

Kádár-rendszer időszakában. 
– A téeszesítés 

eszközeinek összehasonlítása 

a Rákosi-diktatúra 

időszakával. 
– A gazdaság, 
társadalom és életmód főbb 

jellemzőinek bemutatása a 

Kádár-rendszer idején. 
– A kultúrpolitika 

jellemzőinek értelmezése, 
módszereinek bemutatása. 

Gazdaság 
, 
társadalo 

m, 

életmód 

− A tervgazdaság és 

a KGST. 

− A gazdasági 
reform és a második 

gazdaság. 
− A 

„gulyáskommunizmus”. 
− Népesedési 
folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 
korlátozott nyilvánosság. 



 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Nyugat 

a 20. 

század 

második 

felében 

− A Nyugat 

gazdasági eredményei és 

a jóléti állam. 
− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 
− Az 1968-as 

mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti állam, 

prágai tavasz, 
Szolidaritás. 

 

Személyek: Nicolae 

Ceauşescu, Mihail Sz. 

Gorbacsov, Lech Wałȩsa, 
VI. Pál, II. János Pál, 
Ronald Reagan, Helmuth 

Kohl. 

 

Kronológia: 1975 a 

helsinki értekezlet, 1989 a 

berlini fal lebontása, 
rendszerváltoztatás 

Közép-Európában, 1991 a 

Szovjetunió felbomlása, 
1991–95 a délszláv 

háború. 
 

Topográfia: Szlovákia, 

Ukrajna. 

– A fogyasztói 
társadalom és a jóléti állam 

jellemzőinek és 

problémáinak felidézése. 
– A társadalom, a 

demográfia és az életmód 

jellegzetességeinek 

bemutatása a nyugati 

világban. 
– A tömegkultúra 

jelenségeinek bemutatása 

konkrét példák alapján. 
– A kétpólusú világ 

megszűnéséhez vezető okok 

felidézése. 
– A közép-európai 
ellenzéki mozgalmak 

jelentőségének bemutatása. 
– A délszláv háború 

okainak feltárása. 
– A közép-európai 
régió államai változásának 

nyomon követése térképen. 

A 
szocializ 

mus 

válsága 

és 

megrendü 

lése 

− Az olajválság és 

hatásai a tőkés, illetve 

szocialista országokra. 
− A kis 

hidegháború. 
− A katonai 

egyensúly felborulása: a 

Szovjetunió gazdasági 
kimerülése. 
− Az ellenzék 

megszerveződése a 

szocialista országokban. 
A 
kétpólusú 

világ 

megszűné 

se 

− Németország 

újraegyesítése – a magyar 

szerepvállalás. 
− A Szovjetunió 

felbomlása. 
− A kommunista 

diktatúrák bukása Közép- 

Európában. 
− Jugoszlávia 

felbomlása, a délszláv 
háború. 

 

 
TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Kádár- 

rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 

kialakulása és 

következményei. 
− Az állampárt 
válsága: 
reformkommunisták és a 

keményvonalasok. 
− Az ellenzék 

megszerveződése 

Fogalmak: adósságspirál, 
Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), Szabad 

Demokraták Szövetsége 

(SZDSZ), Magyar 

Szocialista Párt (MSZP), 
Fiatal Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 
Kereszténydemokrata 

− A szocializmus 

válságának elemzése (külső 

és belső tényezők feltárása) 
Magyarországon. 
− A magyarországi 
rendszerváltoztatás főbb 

állomásainak felidézése. 
− A gazdasági 
rendszerváltoztatás 



 

 − Az 1989-es év 

főbb politikai eseményei, 
a tárgyalásos forradalom; 

alkotmánymódosítás. 
− A harmadik 

Magyar Köztársaság 

kikiáltása. 

Néppárt (KDNP), 
Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi együttműködés, 

privatizáció, kárpótlás, 
jogállam, 
Alkotmánybíróság, 
sarkalatos törvények, 
népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay Imre, 

Németh Miklós, Horn 

Gyula, Antall József, 
Göncz Árpád, Orbán 

Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 
1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 1990 

az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

legfontosabb kérdéseinek 

áttekintése és értékelése. 
− A gazdaság és a 

társadalom átalakulása főbb 

tendenciáinak megfigyelése 

grafikonok és adatsorok 

alapján. 
− A kádári diktatúra és 

az új demokratikus rendszer 
összehasonlítása. 

A 
rendszerv 

áltoztatás 

− Az új pártok – 

különböző ideológiák. 
− Az 1990. évi 
parlamenti és 

önkormányzati választás. 
− Az Antall- 

kormány megalakulása. 
− A 
rendszerváltoztatás 

ellentmondásai: alkuk és 

kompromisszumok (az 
elmaradt elszámoltatás). 

A 
piacgazda 

ság 

kiépülése 

− A privatizáció – 

vesztesek és nyertesek. 

− A piacgazdaság 

kiépítése – a külföldi tőke 

szerepe. 

− A 
külkereskedelem 

átalakulása. 
− Gazdasági 
szerkezetváltás. 

 

 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az 

átalakuló 

világ 

− A világgazdaság 

hagyományos centrumai: 
az Amerikai Egyesült 
Államok és szövetségesei. 
− A világpolitika és 

világgazdaság új 
súlypontjai: Oroszország, 
Kína. 
− Óriásvállalatok a 

globális térben. 

Fogalmak: modern kori 

migráció, 

multikulturalizmus, 

párhuzamos társadalom, 
népességrobbanás, 
iszlamizmus, terrorizmus, 

globalizáció. 

– A világgazdaság 

résztvevőinek elhelyezése a 

globális térben. 
– A transznacionális 

vállalatok működésének 

bemutatása konkrét példák 

alapján. 
– A globalizáció 

előnyeinek és hátrányainak, 
valamint kockázatainak 

összevetése. 
– A többpólusú világ 

főbb jellemzőinek felidézése. 
– A népességrobbanás 

és népességfogyás 

problémáinak áttekintése. 
– A migráció okainak 

feltárása (a gazdasági 



 

   bevándorlás és a 

menekültkérdés esetében). 
– Válsággócok 

azonosítása térkép 

segítségével (pl. Közel-Kelet, 
Ukrajna). 

A globális − Demográfiai   
világ változások, népmozgások. 

 − Az iszlamizmus 
 térhódítása. 
 − A kereszténység 
 helyzete a globalizálódó 
 világban. 
 − Válsággócok, 
 helyi konfliktusok és 
 terrorizmus. 
 − Globalizáció és 
 kultúra. 
 − A hagyományos 
 és új identitások – értékek 
 és értékválság. 
 − Demokratikus 
 közbeszéd és politikai 
 korrektség. 

 

 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 
demokráci 
a 

működése 

Magyarors 
zágon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati rendszer. 

− A választási 
rendszer. 

Fogalmak: közvetett és 

közvetlen demokrácia, 
integráció, euró, Európai 
Unió, Európai Tanács, 
Európai Unió Tanácsa, 
Európai Parlament, 
Európai Bizottság, 
schengeni egyezmény. 

 

Személyek: Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztatás óta (a 

legalább négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 
 

Kronológia: 1957 a római 
szerződés, 1992 a 

maastrichti szerződés, 

1999 Magyarország belép 

a NATO-ba, 2004 
Magyarország belép az 

− Az Alaptörvény 

fontosabb pontjainak 

felidézése. 
− A rendszerváltoztatás 

óta eltelt időszak főbb 

eseményeinek azonosítása 

különböző források alapján. 
− A rendszerváltoztatás 

óta parlamentbe jutott 
fontosabb pártok politikai 
profiljának és céljainak 

áttekintése. 
− Magyarország 

nyugati integrációjának 

bemutatása a NATO és az 

Európai Unió működésének 

ismeretében. 
− Eltérő álláspontok 

bemutatása az Európai Unió 

működésének értékeléséről 
és jövőjéről. 

A magyar 

bel- és 

külpolitika 

főbb 

jellemzői 

− A 
rendszerváltoztatás óta 

eltelt időszak főbb 

fordulópontjai. 
− Magyarország a 

NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 

visegrádi négyek. 

Magyarors 

zág és az 

Európai 
Unió 

− Az európai 
integráció főbb állomásai: 
mélyítés és bővítés. 
− Az Európai Unió 

főbb szervei és 

működésük. 



 

 − Magyarország 

csatlakozásának 

folyamata. 

− Az 
együttműködés 

eredményei és 

nehézségei. 
− Nemzetek 

Európája vagy föderatív 

Európa? 

Európai Unióba, 2012 az 

Alaptörvény bevezetése. 

Topográfia: Brüsszel. 

− Érvelés a közép- 

európai együttműködés 

mellett. 

 

 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A határon 

túli 
magyarok 

− A politikai 

rendszerek változásai és 

hatásaik a magyar 
kisebbség helyzetére. 
− Demográfiai 
jellemzők és folyamatok. 

− Az asszimilációs 

politika megnyilvánulásai. 
− Autonómia és 

kisebbségi jogok kérdése. 
− Anyanyelvű 

oktatás és kultúra. 
− Magyarok a 

nagyvilágban – a 

szórványmagyarság. 

Fogalmak: kitelepítés, 
Beneš-dekrétum, 
lakosságcsere, 
falurombolás, kettős 

állampolgárság, 
diszkrimináció. 

 

Személyek: Esterházy 

János, Márton Áron, 

Tőkés László. 
 

Kronológia: 1944–1945 

magyarellenes 

atrocitások, 1990 fekete 

március. 
 

Topográfia: Csúrog, 
Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 
Székelyföld. 

− A határon túli 
magyar nemzeti közösségek 

küzdelmeinek áttekintése 

Trianontól napjainkig. 
− A kisebbségben élő 

magyarság egy kiemelkedő 

személyiségének bemutatása. 
− A magyarországi 
németek kitelepítésének 

felidézése források alapján. 
− A magyarországi 
romák helyzetének, 
problémáinak bemutatása 

napjainkban. 

A 
magyarors 

zági 
nemzetiség 

ek, a 

magyarors 

zági 
cigányság 

− A politikai 

rendszerek változásai és 

hatásaik a nemzetiségek 

helyzetére. 
− A 
cigányok/romák 20–21. 

századi története. 
− Demográfiai 
jellemzők és folyamatok. 

− Kulturális 

autonómia és kisebbségi 
jogok a mai 

Magyarországon. 
− Anyanyelvű 

oktatás és kultúra. 



 

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

12. évfolyam 
 

 

A 12. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 
 

 
TÉMAKÖR Javasolt óraszám 

A család, a családi szocializáció 4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 4 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 4 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 4 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 4 

Bankrendszer, hitelfelvétel 2 

Vállalkozás és vállalat 2 

Összefoglalás, számonkérés 4 

ÖSSZES ÓRASZÁM 36 

 

 

 

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét;

 felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit;

 társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és 

a gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, 
átgondolt tervezés, felelősség.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása

 A kommunikációs készség fejlesztése



 

 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése

 Az érvelés készségének fejlesztése

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

 A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése

 A családi szocializáció folyamata és jellemzői

 A családtervezés szempontjai és szakasza

 A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása

 A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek

 A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi 
funkciói

 Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, 
családtervezés; Szerepek a családban; Családi szocializáció

 

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg.
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését;

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 

 A kommunikációs készség fejlesztése

 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése

 A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése

 A döntési képesség fejlesztése

 A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

 A társas együttműködés fejlesztése

 A családi költségvetés felépítése

 A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások

 A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei



 

 A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása

 A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; 
Fogyasztók a családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés

 

TÉMAKÖR: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi 
felelősségvállalás 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét;

 érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 
összehangolásának követelményét;

 felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét 
és követelményeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 
Szabadság és felelősség;

 értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit;

 kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét;

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse;

 felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát;

 önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg;

 tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A kommunikációs készség fejlesztése

 Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése

 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése

 A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása

 A digitális kompetencia fejlesztése

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

 A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése

 A társadalmi normák fontosságának megismerése

 A társas együttműködés fejlesztése

 Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok



 

 Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és 

felelősség

 Az állampolgári jogok és kötelességek

 Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a 

népszavazás intézménye

 A választójog és feltételei

 A jövő nemzedékek jogai

 Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, 
magánjog fogalma

 A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei

 Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; 
Választójog, választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog

 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri a világ magyarsága mint nemzeti közösség összetartozásának jelentőségét;

 véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről;

 felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti kulturális 

örökség megőrzésében betöltött szerepét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges 

megnyilvánulási formáit;

 társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét;

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse;

 felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát;

 tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét;

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése

 A kommunikációs készség fejlesztése

 Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése

 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése



 

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése

 A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása

 A társas együttműködés fejlesztése

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

 A digitális kompetencia fejlesztése

 A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése

 A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái

 A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás

 A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend 

idején

 A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei

 A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban

 Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere

 A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon 

kívül élő magyarság identitásának megőrzésében

 A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv, 

a kollektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és 

a nemzeti közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, 

nemzetállamok szerepe a globális világban és az Európai Unióban

 

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 
Szabadság és felelősség;

 értelmezi a törvényalkotás folyamatát;

 azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit;

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse;

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése

 A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása

 A társas együttműködés fejlesztése



 

 A digitális kompetencia fejlesztése

 A kommunikációs készség fejlesztése

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

 A hatalmi ágak

 A magyar állam intézményrendszere

 A kormány és szervei

 Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, 

jogállása

 A törvényalkotás folyamata

 Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus 

államrendben

 Az állam gazdasági feladatai

 A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe

 A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok

 A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A 

gazdaság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami 

költségvetés

− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól 

Szövegalkotási feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása 

források segítségével 

− Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy a 

rendvédelmi szervek feladatai 

− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 

− Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv vagy 

hivatal felépítéséről, feladatairól 

 

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit;

 tájékozott a munkavállalás szabályozásáról;

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A kommunikációs készség fejlesztése

 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése

 A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése

 A döntési képesség fejlesztése

 A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása

 A társas együttműködés fejlesztése

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

 A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése

 A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés

 A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei

 A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe

 Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai elemeinek 

megismerése

 Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai

 A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási 
szerződés, kölcsön- és biztosítási szerződés

 Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai

 Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra

 Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok, 

munkavállalás, munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; 

Szerződések

 

TÉMAKÖR: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a fogyasztóvédelmi 
szempontokat;

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse;

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A kommunikációs készség fejlesztése



 

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése

 A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása

 A döntési képesség fejlesztése

 A társas együttműködés fejlesztése

 A digitális kompetencia fejlesztése

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

 A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei

 A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai

 A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése

 A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak 

megismerése

 Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai

 A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének 

kialakítása

 A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, 
feltárása

 Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése
 
 
TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg;

 társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve 

feltételeit

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése

 A döntési képesség fejlesztése

 A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása

 A társas együttműködés fejlesztése

 A kommunikációs készség fejlesztése

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

 A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése



 

 A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai

 A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése

 A pénzügyi intézetek típusai

 A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai

 A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltétele

 A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi 

bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel

 

TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket;

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A kommunikációs készség fejlesztése

 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése

 A problémamegoldó szemlélet fejlesztése

 A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

 A társas együttműködés fejlesztése

 A digitális kompetencia fejlesztése

 A vállalkozás fogalmának értelmezése

 A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése

 Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban

 Az üzleti terv fogalma, célja

 A vállalkozás mikro- és makrokörnyezeti tényező

 A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; 

A vállalatok fajtái



 

ELSŐ IDEGEN NYELV -.ANGOL NYELV 

9. nyelvi előkészítő és 9-13. évfolyam 
 

 

 

9. NYEK évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: 648 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 95 

Environment and nature 73 

School and education 93 

Holidays, travelling, tourism 38 

Public matters, entertainment 49 

English and language learning 43 

Intercultural topics 84 

Cross-curricular topics and activities 42 

Current topics and issues 40 

Science and technology, Communication 43 

Gaining and sharing knowledge 48 

Összes óraszám: 648 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

jellemzésével;

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket;

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy az adott tématartományon belül;

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;



 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá 

intézett célnyelvi kérdésekre;

 az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait, véleményét 
és érzéseit is;

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza;

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával;

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 
interakciók során;

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;

 megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban,

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends, famous people, role models, healthcare 

personnel

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping 

fit, clothes and accessories

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 
school and family celebrations, sports, sport events, illnesses



 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) 

keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores and taking care of 

everyday responsibilites

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future 

plans, common illnesses-injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), 

positive and negative characteristics

 Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata

 Interakció a személyes tématartományban.
 
 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 
plants, environmental protection personnel

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 

home, city/town/village/countryside, geographical places, space, the Earth

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 
disasters, nature protection campaigns

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing

 A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban.
 
 

TÉMAKÖR: School and education 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon;

 az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és 

érzéseit is kifejti;

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során;

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során;

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve;



 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban;

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 
tevékenységekben;

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school building

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying in and outside school

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language 

learning/use of language

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 
fejlesztő tevékenységek során

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 
fejlesztő tevékenységek során.

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 
követően, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;



 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, 

tour guides, public service personnel

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 
accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self- 

organized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on 

people

 Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
 
 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;



 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra;

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel;

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban;

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 
röviden és érthetően.

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, computer games, sports, 

applications, media

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és játékos nyelvtanulás céljára;

 A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje;

 Interakció a közéleti tématartományban.
 
 

TÉMAKÖR: English and language learning 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek 

megfelelően fejleszti nyelvtudását;

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében;



 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra;

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából;

 képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és 

lezár;

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél;

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt;

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát; a 

kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját;

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket;

 nem értés esetén képes a tartalom tisztázására;

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki;

 törekszik   a   célnyelvi normához illeszkedő   kiejtés,   beszédtempó és intonáció 

megközelítésére;

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 
témakörökhöz kapcsolódó témákban;



 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését;

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;

 nyelvi haladását fel tudja mérni;

 hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani;

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző fogalmak ismerete célnyelven: language skills, language learning 

strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása
 
 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között;

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között;

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában.

 tájékozott a célnyelvi országok és hazai jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions



 

 Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist 

attractions, arts, history

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása

 Egyszerű interakció a célnyelvi és hazai kultúráról.
 
 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel;

 ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.
 
 

TÉMAKÖR: Current topics and issues 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban;

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 
események lényegét.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven



 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 
követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat;

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket;

 megérti és értelmezi a lényeget az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 
autentikus írott szövegekben.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovation

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 

dangers of the internet, social networks, research, inventions

 Információ átadása a tudomány és technika tématartományban

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban.



 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 
önállóan vagy kooperatív munkaformában;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során;

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;

 összefoglal és jegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra;

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra;

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése

 Információ megosztása angol nyelven.



 

A 9–10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 288 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 60 

Environment and nature 20 

School and education 20 

Holidays, travelling, tourism 20 

Public matters, entertainment 20 

English and language learning 20 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 20 

Current topics 28 

Science and technology, Communication 20 

Gaining and sharing knowledge 40 

Összes óraszám: 288 

 
TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

rövid jellemzésével;

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban;

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;



 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 
interakciók során;

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül;

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat;

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat;

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával;

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
acquaintances, family relations, friends, famous people

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
immediate and wider environment, places to spend freetime

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing 

chores

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional 

treatments, positive-negative characteristics



 

 Személyes élethez tartozó információk átadása

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata

 Interakció a személyes tématartományban.
 
 
TÉMAKÖR: Environment and nature 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 
home, city/town/village/countryside

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns



 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban.
 
 
TÉMAKÖR: School and education 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon;

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 
tevékenységekben;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során;

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során;

 véleményét szóban, tanult  nyelvi eszközökkel  megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve;

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban.



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 
staff

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

educational institutions, parts of school buildings

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying in and outside school

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language 

learning/use of language

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 
subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 
fejlesztő tevékenységek során.

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 véleményét szóban, tanult  nyelvi eszközökkel  megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;



 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, 
tour guides

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the 

world

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, 

forms, brochures

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

in Hungary and abroad

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
preparing, planning a trip, sightseeing, city tour

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self- 

organized and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and 

economy

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
 
 
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra;



 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra;

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel;

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban;

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 
röviden és érthetően;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 
members of the public sector and civil service, tourists

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city 

life/country life

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
services, giving directions, giving information, presenting sights

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, 

media, computer games



 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje

 Interakció a közéleti tématartományban.
 
 
TÉMAKÖR: English and language learning 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat;

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját;

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket;

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket;

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére;

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében;



 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra;

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából;

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél;

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ.
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt;

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát;

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését;

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó témákban;

 nyelvi haladását fel tudja mérni;

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning strategies, languages, autonomous learning

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása.
 
 
TÉMAKÖR: Intercultural topics 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között;

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the 

different countries

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról.
 
 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel;

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.



 

TÉMAKÖR: Current topics 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban;

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 
hírek, események lényegét.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 véleményét szóban, tanult  nyelvi eszközökkel  megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket;



 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 

social networks

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban.
 
 
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 
önállóan, vagy kooperatív munkaformában;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során;

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra;

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket;

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 
nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel.



 

A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 360 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 40 

Environment and nature 35 

Holidays, travelling, tourism 40 

Public matters, entertainment 40 

English and language learning 25 

Intercultural topics 30 

Cross-curricular topics and activities 30 

Current topics 40 

Science and technology, Communication 35 

People and society 45 

Összes óraszám: 360 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;

 értelmezi az összefüggéseket;

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon;

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 
szövegekben;

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is;



 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;

 a nyelvi funkciókat  és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza;

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 
hallgatósághoz igazítja;

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni;

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, different generations within the family, love and 

marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping 

fit, clothes and accessories

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 
school and family celebrations, sports, sport events, illnesses

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) 

keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and 

taking care of everyday responsibilites



 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future 

plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), 

positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban.

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is;

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben;

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is;

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 
hallgatósághoz igazítja;

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni;

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt;



 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat;

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 
interakciót folytat;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 
szöveget szóban és írásban;

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants, environmental protection personnel

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 
home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns



 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 
tématartományban.

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, 
tour guides, public service personnel



 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

in Hungary and abroad, festivals

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self- 

organized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on 

people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományban.

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában;

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők 

véleményét is;

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;



 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra;

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members 

of the public sector and civil service

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international 

attractions/sights, city life/country life

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
events, ways of entertainment

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
entertainment, culture, services

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer 

games, sports, applications, media

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása



 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban.

 

TÉMAKÖR: English and language learning 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a 

tanult stratégiák felhasználásával;

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére;

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra;

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából;

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat 

jelentését;

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 
szótárt;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 
beszédtempót és intonációt;

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;



 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;

 hibáit általában önállóan is tudja javítani;

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket;

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous 

learning

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.
 
 
TÉMAKÖR: Intercultural topics 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában;

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait;

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban;

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között;

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson;

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik;



 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket;

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 
és udvariassági szokásokat;

 átadja célnyelven a magyar értékeket;

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, 

arts, history, literature

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása

 Célnyelvi kultúráról információk átadása

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről.
 
 
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.
 
 
TÉMAKÖR: Current topics 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb  hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;



 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
exhibitions

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major 

innovations

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 
dangers of the internet, social networks, research, inventions

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban.

 

TÉMAKÖR: People and society 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;



 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, 

friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the 

public, authorities, people working in services

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, 
villages, countryside, home, public places, public offices

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

in everyday life, fashion and clothes items

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 
family events and celebrations, national and international events and holidays

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a 

community, volunteering, community service

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic 

gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, 

differences between individuals, relationship between generations, crime and 

punishment

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban.



 

A 13. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 155 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 10 

Environment and nature 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters, entertainment 10 

English and language learning 10 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 5 

Current topics 10 

Science and technology, Communication 10 

People and society 10 

Financial matters 10 

Final exam preparation 50 

Összes óraszám: 155 

 

 

 
TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;

 értelmezi az összefüggéseket;

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon;

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 
szövegekben;



 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is;

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat;

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat;

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza;

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 
hallgatósághoz igazítja;

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni;

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, different generations within the family, love and 

marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping 

fit, clothes and accessories

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations, sports, sport events, illnesses

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants)



 

keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and 

taking care of everyday responsibilites 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future 

plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), 

positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban.

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is;

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 
szövegekben;

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is;

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 
hallgatósághoz igazítja;

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni;



 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt;

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 
interakciót folytat;

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 
interakciót folytat;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 
szöveget szóban és írásban;

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants, environmental protection personnel

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 

home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth



 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban.

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat.



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, 
tour guides, public service personnel

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

in Hungary and abroad, festivals

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self- 

organized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on 

people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományban.

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában;

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők 

véleményét is;

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;



 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra;

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members 

of the public sector and civil service

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international 

attractions/sights, city life/country life

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
events, ways of entertainment

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
entertainment, culture, services

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer 

games, sports, applications, media

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára



 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 
szórakozással kapcsolatos tématartományban.

 

TÉMAKÖR: English and language learning 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére;

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a 

tanult stratégiák felhasználásával;

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére;

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra;

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából;

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat 

jelentését;

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 
beszédtempót és intonációt;



 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;

 hibáit általában önállóan is tudja javítani;

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket;

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous 

learning

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.
 
 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában;

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait;

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban;

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között;

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában;

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson;



 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik;

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket;

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 
és udvariassági szokásokat;

 átadja célnyelven a magyar értékeket;

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, 

arts, history, literature

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása

 Célnyelvi kultúráról információk átadása

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről.
 
 
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.
 
 
TÉMAKÖR: Current topics 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb  hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.

 

 
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;



 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

exhibitions

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major 

innovations

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 
dangers of the internet, social networks, research, inventions

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban.

 

TÉMAKÖR: People and society 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;



 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, 

friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the 

public, authorities, people working in services

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, 
villages, countryside, home, public places, public offices

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

in everyday life, fashion and clothes items

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 
family events and celebrations, national and international events and holidays

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a 

community, volunteering, community service

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic 

gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, 

differences between individuals, relationship between generations, crime and 

punishment

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban.



 

TÉMAKÖR: Financial matters 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
employers, employees, white and blue collar workers

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public 

service offices

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, 

currencies, bank forms, advertisements, commercials

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
saving, spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family 

budget, saving, spending and wasting money

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban.



 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat;

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is;

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót 
és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 
folytat;

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ;

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza;

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ;

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása



 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.



 

MÁSODIK IDEGEN NYELV – OROSZ NYELV 

9-12. évfolyam 
 

 

A 9–10. évfolyamon az orosz, mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 216 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Темы и ситуации (Личные данные) 40 

Темы и ситуации в области окружающей среды 20 

Tемы и ситуации в образовании 30 

Путешествия и отдых, туризм 14 

Общественная жизнь 10 

Страноведение и изучение языка 33 

Межкультурные темы 20 

Междисциплинарные темы и ситуации 15 

Текущие и aктуальные темы 12 

Развлечение 12 

Приобретение и передача знаний 10 

Összes óraszám: 216 

 
Témakör: Темы и ситуации (Личные данные) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 
lineárisan összefűzve;

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;

 üzeneteket ír;

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;



 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget;

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete

 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása
 
 
Témakör: Темы и ситуации в области окружающей среды 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;

 üzeneteket ír;

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven



 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 

 

Témakör: Tемы и ситуации в образовании 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban;

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján;

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket;

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri;

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven



 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során

 

Témakör: Путешествия и отдых, туризм 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban
 
 
Témakör: Общественная жизнь 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven



 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése
 
 
Témakör: Страноведение и изучение языка 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 
is;

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez;

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: языковые 

навыки и знания, стратегии изучения языков, языки
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése

 Az orosz nyelv betű és jelkészletének alkalmazása

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata
 
 
Témakör: Межкультурные темы 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal



 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása
 
 
Témakör: Междисциплинарные темы и ситуации 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból

 

Témakör: Текущие и aктуальные темы 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban;

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 
legfőbb hírekkel, eseményekkel.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján

 

Témakör: Развлечение 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre;

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;



 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata

 Részvétel   játékos   nyelvi   tevékenységekben,   drámajátékok   Торжества и праздники
témakörben 

 

 

Témakör: Приобретение и передача знаний 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban;

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is;

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel orosz nyelven

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése



 

A 11–12. évfolyamon az orosz, mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 180 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Темы и ситуации в личной жизни: семейные отношения, 

образ жизни 

25 

Темы и ситуации по теме окружающей среды 18 

Темы и ситуации по теме школы и обучения 18 

Путешествия и отдых, туризм 10 

Общественная жизнь 10 

Изучаемый язык и изучение языков 15 

Страноведение и межкультурные темы 18 

Междисциплинарные темы и ситуации 15 

Актуальные темы 16 

Наука и технология, коммуникация 10 

Развлечение 10 

Приобретение знаний, передача знаний 15 

Összes óraszám: 180 

 

TÉMAKÖR: Темы и ситуации в личной жизни: семейные отношения, 
образ жизни 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 
lineárisan összefűzve;

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

 összetett írott instrukciókat értelmez;

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel;



 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;

 üzeneteket ír;

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését;

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 
elégedetlenséget;

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez;

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 
 

TÉMAKÖR: Темы и ситуации по теме окружающей среды 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;



 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel;

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel;

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 Környezethez tartozó információk átadása

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 
 

TÉMAKÖR: Темы и ситуации по теме школы и обучения 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában;

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába;

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban;

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján;



 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani;

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket;

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;

 összetett írott instrukciókat értelmez;

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat;

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy);

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez;

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben;

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven



 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során

 

TÉMAKÖR: Путешествия и отдых, туризм 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban
 
 

TÉMAKÖR: Общественная жизнь 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét;



 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;

 információt cserél, információt kér, információt ad
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása
 
 

TÉMAKÖR: Изучаемый язык и изучение языков 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 
is;

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez;

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét;

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben;

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;



 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;

 hibáit többnyire észreveszi és javítja;

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása
 
 

TÉMAKÖR: Страноведение и межкультурные темы 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket;

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a 

célnyelven;

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
 
 

TÉMAKÖR: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕМЫ И СИТУАЦИИ 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban;



 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában;

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven
 
 

TÉMAKÖR: Актуальные темы 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban;

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban;

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven

 

TÉMAKÖR: Наука и технология, коммуникация 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 
szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is;



 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban
 
 

TÉMAKÖR: РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 

kívül szerzett ismereteivel;

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;

 összetett írott instrukciókat értelmez;

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt;

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;

 üzeneteket ír;

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre;

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)



 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő orosz nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú nyelvtanulás céljára

 

TÉMAKÖR: Приобретение знаний, передача знаний 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban;

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre;

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával;

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni;

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal;

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel orosz nyelven

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns orosz nyelvű információ megszerzése



 

MÁSODIK IDEGEN NYELV – OLASZ NYELV 

9-12. évfolyam 
 

 

A 9–10. évfolyamon az olasz, mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 216 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 40 

Ambiente e natura 20 

Attività in classe 30 

Vacanze, viaggi, turismo 15 

Vita sociale 11 

Apprendimento della lingua italiana 30 

Temi interculturali 20 

Attività e tematiche interdisciplinari 15 

Temi di attualità 10 

Intrattenimento 10 

Apprendimento e condivisione delle conoscenze 15 

Összes óraszám: 216 

 

TÉMAKÖR: Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 
 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 



 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: conoscenti, 

relazioni familiari, amici 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ambiente 

circostante, casa 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parti della 

casa/appartamento, arredamento, elettrodomestici 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze 
 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: attività 

quotidiane, passatempi, pasti 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Natale, Pasqua, compleanno) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 
 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 
 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 
 

 
TÉMAKÖR: Ambiente e natura 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 



 

− üzeneteket ír; 
 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animali, 

piante 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natura 
 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: avere 

animali domestici 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: fenomeni 

naturali, meteo 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 
 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 
 

 
TÉMAKÖR: Attività in classe 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 



 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 
 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza; 

− részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 
 

− részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: personale 

scolastico, compagni di classe 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scuola 
 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oggetti usati per 

studiare 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: attività 

pomeridiane, festival scolastici, tradizioni scolastiche, eventi, opportunità extracurricolari 

per l’apprendimento della lingua 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

apprendimento, uso extracurricolare della lingua, eventi sociali 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

TÉMAKÖR: Vacanze, viaggi, turismo 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 



 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisti, guide 

turistiche; 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tipi di alloggio, 

destinazioni, attrazioni, posti di interesse; 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monumenti, 

mostre, documenti di viaggio, mezzi di trasporto, oggetti usati durante il viaggio, moduli, 

opuscoli informativi; 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze in 

Ungheria e all’estero; 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparazione, pianificazione di un viaggio, visite turistiche; 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 
 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 
 

 
TÉMAKÖR: Vita sociale 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: istituzioni 

culturali, ristoranti, attrazioni/monumenti nazionali ed internazionali, vita di città/vita di 

campagna 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: biglietti di 

ingresso, opuscoli informativi, 



 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eventi 

culturali, divertimenti 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: dare 

indicazioni, dare informazioni 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: passatempi, 

intrattenimento, cultura, viaggiare, turismo nazionale ed internazionale 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 
 

 
TÉMAKÖR: Apprendimento della lingua italiana 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 
 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 
 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

- Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
 

− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 
 

 
TÉMAKÖR: Temi interculturali 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 



 

− megismeri a célnyelvi ország jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
 

− a célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

− Célnyelvi ország főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 
 

− A célnyelvi kultúrához kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 
 

 
TÉMAKÖR: Attività e tematiche interdisciplinari 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

 

TÉMAKÖR: Temi di attualità 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján. 



 

TÉMAKÖR: Intrattenimento 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 
 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 
 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 
 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 
 

 
TÉMAKÖR: Apprendimento e condivisione delle conoscenze 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel olasz nyelven 
 

− A tanult témákhoz kapcsolódó olasz nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 



 

A 11–12. évfolyamon az olasz, mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 180 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 20 

Ambiente e natura 15 

Attività in classe 15 

Vacanze, viaggi, turismo 20 

Vita sociale 15 

Apprendimento della lingua italiana 15 

Temi interculturali 15 

Temi e attività interdisciplinari 10 

Temi di attualità 15 

Scienza e tecnologia, comunicazione 15 

Intrattenimento 10 

Apprendimento e condivisione delle conoscenze 15 

Összes óraszám: 180 

 

 
TÉMAKÖR: Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 
 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 



 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

− üzeneteket ír; 
 

− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
 

− kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 
 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: conoscenze, 

relazioni familiari, amici 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ambiente 

circostante, casa 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parti della 

casa/appartamento, arredamento, elettrodomestici 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze 
 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: passatempi 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: benessere, 

relazioni sociali 



 

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása 
 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 
 

 
TÉMAKÖR: Ambiente e natura 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 
 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animali, 

piante 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natura 
 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tutela 

della natura, tutela degli animali, avere animali domestici 

− Környezethez tartozó információk átadása 
 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 



 

TÉMAKÖR: Attività in classe 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

− egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 
 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 
 

− megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 
 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 
 

− véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 



 

− összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 
 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 
 

− részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 
 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: personale 

scolastico 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: istituti 

scolastici 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oggetti usati per 

studiare 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: attività 

pomeridiane, festival scolastici, tradizioni scolastiche, eventi, attività extracurricolari, 

opportunità extracurricolari per l’apprendimento della lingua/l’uso della lingua 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

apprendimento, uso extracurricolare della lingua, eventi sociali, mantenimento delle 

tradizioni 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: materie 

scolastiche, conoscenze, obiettivi di apprendimento delle lingue, orientamento 

professionale 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 



 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

 
TÉMAKÖR: Vacanze, viaggi, turismo 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisti, guide 

turistiche; 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tipi di alloggio, 

destinazioni, attrazioni, posti di interesse 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monumenti, 

mostre, documenti di viaggio, mezzi di trasporto, oggetti usati durante il viaggio, opuscoli 

informativi, moduli 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze in 

Ungheria e all’estero 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparazione, pianificazione di un viaggio, visite turistiche 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze auto- 

organizzate e pacchetti, differenze culturali 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 
 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 



 

TÉMAKÖR: Vita sociale 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

− értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 
 

− információt cserél, információt kér, információt ad. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: membri del 

settore pubblico e del settore civile, turisti 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: istituti 

culturali, uffici pubblici, ristoranti, attrazioni/monumenti nazionali ed internazionali, vita 

di città/vita di campagna 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: biglietti di 

ingresso, moduli, opuscoli informativi 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eventi 

culturali, tipi di intrattenimento 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: servizi, 

dare informazioni, dare informazioni, presentare monumenti 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: passatempo, 

intrattenimento, cultura, sport, libri, film, servizi, viaggiare, turismo nazionale e 

internazionale 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 



 

TÉMAKÖR: Apprendimento della lingua italiana 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

− tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 
 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 
 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 

− következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
 

− ismeretlen szavak  valószínű jelentését  szövegösszefüggések  alapján kikövetkezteti  az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 
 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 
 

− hibáit többnyire észreveszi és javítja; 
 

− társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: abilità 

linguistiche, apprendimento della lingua, lingue 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
 

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 
 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 



 

TÉMAKÖR: Temi interculturali 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 
 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 
 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 
 

− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 
 

− Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a célnyelvi 

kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

TÉMAKÖR: Temi e attività interdisciplinari 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 



 

TÉMAKÖR: Temi di attualità 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

− megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

 

 
TÉMAKÖR: Scienza e tecnologia, Comunicazione 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

− az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oggetti usati 

dalle persone ogni giorno, cellulari, computer, internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: uso della 

tecnologia nella vita di ogni giorno, uso della tecnologia nello studio o nel lavoro 



 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet 
 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 
 

 
TÉMAKÖR: Intrattenimento 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül 

szerzett ismereteivel; 

− értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 
 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 
 

− érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 
 

− rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 
 

− üzeneteket ír; 
 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 
 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 
 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 



 

TÉMAKÖR: Apprendimento e condivisione delle conoscenze 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
 

− a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 
 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 
 

− felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel olasz nyelven 
 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns olasz nyelvű információ megszerzése. 



 

MÁSODIK IDEGEN NYELV – NÉMET 

9-12. évfolyam 
 

 

A 9–10. évfolyamon a német, mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 216 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

41 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

21 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 31 

Reisen und Urlaub, Tourismus 11 

Öffentliches Leben 11 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 31 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 21 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 16 

Aktuelle Themen 11 

Unterhaltung 11 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 11 

Összes óraszám: 216 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 
lineárisan összefűzve;

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;



 

 üzeneteket ír;

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 
elégedetlenséget;

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete

 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása
 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;



 

 üzeneteket ír;

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Naturkatastrophen

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Naturphänomene, Wetter

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban;

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján;

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket;

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;



 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 
kéri;

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule, Mitschüler

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 
Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;



 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 
Reisedokumente, Verkehrsmittel

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban
 
 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 
Unterlagen, Prospekte

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Wegbeschreibung, Auskunft geben

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése



 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 
is;

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez;

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése

 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata
 
 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete



 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása
 
 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban;

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre;

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;



 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
 
 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban;

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is;

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése



 

A 11–12. évfolyamon a német, mint idegen nyelv tantárgy óraszáma: 180 óra 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

25 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

18 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 

Öffentliches Leben 10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 15 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 

Unterhaltung 15 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 12 

Összes óraszám: 180 

 
TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 
lineárisan összefűzve;

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

 összetett írott instrukciókat értelmez;

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;



 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel;

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;

 üzeneteket ír;

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését;

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 
elégedetlenséget;

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez;

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

und weitere Umgebung, mein Wohnort

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten



 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel;

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel;

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Naturkatastrophen

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen



 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter und Klima, Jahreszeiten

 Környezethez tartozó információk átadása

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában;

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába;

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban;

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján;

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani;

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket;

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;

 összetett írott instrukciókat értelmez;

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat;

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;



 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy);

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez;

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben;

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 
fejlesztő tevékenységek során



 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban
 
 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét;



 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;

 információt cserél, információt kér, információt ad.
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 
Unterlagen, Prospekte

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 

Sehenswürdigkeiten

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása
 
 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 
is;

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez;



 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét;

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben;

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;

 hibáit többnyire észreveszi és javítja;

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása
 
 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket;

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a 

célnyelven;

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven



 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
 
 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban;

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 
irodalmi alkotások közös előadásában;

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven
 
 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban;

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban;

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven



 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 
szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is;

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 
Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban
 
 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 

kívül szerzett ismereteivel;

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;

 összetett írott instrukciókat értelmez;

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt;

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;



 

 üzeneteket ír;

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre;

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra.
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú nyelvtanulás céljára

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban;

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre;

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával;

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni;

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal;

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.



 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése



 

DIGITÁLIS KULTÚRA 

9.nyek és 9. évfolyam 
 

 

A 9. nyelvi előkészítős osztályban a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Információs technológiák 

(mobiltechnológiai ismeretek, digitális 

eszközök) 

 
9 

Szövegszerkesztés 15 

Számítógépes grafika 9 

Multimédiás dokumentumok készítése 12 

Online kommunikáció 12 

Publikálás a világhálón 12 

Táblázatkezelés 18 

Adatbáziskezelés 12 

Algoritmizálás, formális programozási 

nyelv használata 
9 

Összes óraszám: 108 

 

 

 

TÉMAKÖR: Információs technológiák, Digitális eszközök használata, Mobiltechnológiai 
ismeretek, 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e- 

állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi 

kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;



 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Az információ megjelenési formái, jellemzői

 Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai

 A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai

 Személyhez köthető információk és azok védelme
 
 
TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az applikációkat önállóan telepíti;

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata 

során együttműködik társaival.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés
 
 
TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket;

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb 

állomásait, tendenciáit;



 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét;

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;

 önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

 A digitális eszközök főbb egységei

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei

 Operációs rendszer segédprogramjai

 Állomány- és mappatömörítés

 Digitális kártevők elleni védekezés

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 
tudatosítása; etikus információkezelés

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben
 
 
TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait;

 adatokat táblázatba rendez;

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;



 

 tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Tipográfiai ismeretek

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése

 Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése

 Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 
tartalomjegyzék létrehozása

 Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok
 
 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat;

 létrehoz vektorgrafikus ábrákat.
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése

 A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység

 Rasztergrafikus rajzolóprogram használata

 Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás

 Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján

 Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete

 Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 
transzformációk

 Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata

 Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap

 Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése

 Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély,  kitöltés,  feliratozás,  átlátszóság, 
transzformációk: elforgatás, tükrözés



 

 Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás

 Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója

 Elemi műveletek 3D-s modellel
 
 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja;

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új 
dokumentumok készítéséhez;

 gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő 

eszközök használatában.

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Multimédia állományok manipulálása

 Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 
dokumentumok létrehozása

 Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával

 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

  az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat;

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;



 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Az online kommunikáció jellemzői

 Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során

 Az online közösségek szerepe, működése
 
 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;

 érti a CSS használatának alapelveit.
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;

 több lapból álló webhelyet készít.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata

 Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete

 Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége

 Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási 
szempontok, fájlformátumok

 Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai

 Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása 

tartalomkezelő rendszerben

 Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel

 Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához

 Összetett webdokumentum készítése
 
 
TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat táblázatba rendez;



 

 táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;

 az adatokat diagramon szemlélteti;

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Adatok táblázatos elrendezése

 Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása

 Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok 

alkalmazása

 Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése

 Cellahivatkozások használata

 Függvények használata, paraméterezése

 Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől 

függő számítások, adatok keresése

 Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével

 Diagram létrehozása, szerkesztése
 
 
TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer 

ki.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Strukturált adattárolás

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai

 Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése

 Szűrési feltételek megadása

 Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés



 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és 

kapcsolatukat;

 ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, 

szöveg, logikai;

 ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;

 érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 
környezetének alapszolgáltatásait;

 szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre

 a feladat megoldásának helyességét teszteli;

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;

 tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs 

programokban.



 

A 9. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Információs  technológiák 

(mobiltechnológiai ismeretek, digitális 

eszközök) 

 
4 

Szövegszerkesztés 6 

Számítógépes grafika 3 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 

Online kommunikáció 4 

Publikálás a világhálón 6 

Táblázatkezelés 6 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv 

használata 
3 

Összes óraszám: 36 

 
TÉMAKÖR: Információs technológiák, Digitális eszközök használata, Mobiltechnológiai 

ismeretek, 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, 

IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

Az információ megjelenési formái, jellemzői 

Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

Személyhez köthető információk és azok védelme 



 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
Az applikációkat önállóan telepíti; céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a 

számítógépek operációs rendszereit; az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre 

fejlesztett alkalmazások használata során együttműködik társaival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

 
TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 

tendenciáit; 

tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét; 

használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 



 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

A digitális eszközök főbb egységei 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Operációs rendszer segédprogramjai 

Állomány- és mappatömörítés 

Digitális kártevők elleni védekezés 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

 
TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri   egy   adott   feladat   megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait; 

adatokat táblázatba rendez; 

az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

Tipográfiai ismeretek 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 

Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

 
 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 



 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk 

Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás 

Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

Elemi műveletek 3D-s modellel 

 
 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

ismeri   egy   adott feladat   megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok 

készítéséhez; 

gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök 

használatában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

Multimédia állományok manipulálása 



 

Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 

Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 
 
 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

Az online kommunikáció jellemzői 

Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

Az online közösségek szerepe, működése 

 
TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

érti a CSS használatának alapelveit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

több lapból álló webhelyet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok, 

fájlformátumok 

Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 



 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő 

rendszerben 

Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához 

Összetett webdokumentum készítése 

 
TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
adatokat táblázatba rendez; 

táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

az adatokat diagramon szemlélteti; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

Adatok táblázatos elrendezése 

Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása 

Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 

Cellahivatkozások használata 

Függvények használata, paraméterezése 

Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

Diagram létrehozása, szerkesztése 

 
TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 

ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, 

szöveg, logikai; 

ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 



 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre 

a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy 

lehetséges módjának megismerése 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata 

Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

Az objektumorientált szemlélet megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 



 

TESTNEVELÉS 

9. nyek és 9-12. évfolyam 
 

 

9. nyelvi előkészítő évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma 180 óra. 
 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció, netfix 

28 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 

Torna jellegű feladatmegoldások 23 

Ritmikus gimnasztika és aerobik 

(választható) 

Sportjátékok 50 

Testnevelési és népi játékok 17 

Önvédelmi és küzdősportok 21 

Alternatív környezetben űzhető 

mozgásformák 

18 

Úszás * 0 

Összes óraszám: 180 

*Az úszás oktatása helyi feltételek hiánya miatt nem megvalósítható. Helyette a fennmaradó 30 

órában a kerettanterv által megadott mozgásformákat, főleg sportjátékok elmélyítését, 

gyakorlását, készségszintre emelését valósítjuk meg. 



 

A 9-10. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma 288 óra. 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció, netfix 

36 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 38 

Torna jellegű feladatmegoldások 46 

Ritmikus gimnasztika és aerobik 

(választható) 

Sportjátékok 72 

Testnevelési és népi játékok 26 

Önvédelmi és küzdősportok 32 

Alternatív környezetben űzhető 

mozgásformák 

38 

Úszás * 0 

Összes óraszám: 288 

*Az úszás oktatása helyi feltételek hiánya miatt nem megvalósítható. Helyette a fennmaradó 30 

órában a kerettanterv által megadott mozgásformákat, főleg sportjátékok elmélyítését, 

gyakorlását, készségszintre emelését valósítjuk meg. 

 
A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv , tanmenet készítésekor a Gyógytestnevelés témakör 

óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-50%-ában 

állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör 

óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen 

részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a 

gyógytestnevelő tanár. 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 
− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal)

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 
azok önálló gyakorlása

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása

 Légzőgyakorlatok végrehajtása

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása 

és végrehajtása

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal

 A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 
kontrollal

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 
stratégiák önálló alkalmazása

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása

 Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel
 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a 



 

tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan végre tudja hajtani. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 
− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is 

motiválja; 
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 
− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása

 Az   atlétika   sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése

 Futások:

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 



 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–100 

m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső botátadással. 

Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Ugrások:

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- 

és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény 

tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból 

gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika alapjaival 

emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással 

● Ismerkedés a hármasugrás technikájával, elugrások a gödörtől 4-8-mre kijelölt sávból. 

 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika választása 

kötelező):

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra 

és távolságra. Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával 

● Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. Ismerkedés a 

diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával könnyített vagy kiegészítő szerek 

alkalmazásával (pl.: gumilabda, frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 



 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. Cél, 

hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk 

számára kontraindikált gyakorlatokat. 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 
− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 
mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 
támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 
gyakorlás

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 
függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek



 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása

− (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 
 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez 

igazodó differenciálással. 

 Talajon:

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 
 

Lányoknak: 

 Gerendán:

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 



 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 Felemáskorláton:

● Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

● Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 

● Felugrás támaszba és függésbe 

● Kelepfellendülés alsó karfára, segítséggel 

● Térdfellendülés alsó karfára, segítséggel 

● Leugrás támaszból. Alugrás 
 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 Korláton:

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar- 

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Felkarállás 

● Gurulás előre terpeszülésből terpeszülésbe 

● Lendület előre terpeszülésbe 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

 Nyújtón:

● Alaplendület 

● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési kísérletek 

● Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. 
 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok kivételével, 

elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 



 

TÉMAKÖR: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 
fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

Ritmikus gimnasztika: 

 A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai

 Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű elsajátítása

 Testtechnikai elemek elsajátítása:

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, 

ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

 Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása:

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

 Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

Aerobik:

 A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 
képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése

 Alaplépések elsajátítása, lépéskombinációk végrehajtása

 szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a zenével 
összhangban történő végrehajtással

 Sorozatok összeállítása, ismétlése zenére



 

 Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok (bemelegítő, 
aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgásanyagának elsajátítása

 Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések megismerése

A gyógytestnevelés-órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk javítását 

szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 
tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása



 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 
olimpikonjainak megismerése

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása

 Tanári irányítással tanulói szabályalkotás

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása)

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 
segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása

 
 Kézilabda:

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, 

felugrások-leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több 

labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek 

alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési 

módot követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

 Kosárlabda:

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 



 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda:

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Labdarúgás:

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés alkalmazása a játékban 



 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

 Floorball

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban 

és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a kapus és a védő játékosok 

együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 

 
A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását.A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az 

élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- és 

futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek 

felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő 

testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő kooperativitást 

igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, 

pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 



 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, forgások egyénileg és párban. A 

forgás és forgatás módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, táncrend, a táncház szerepe 

− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az ugrókészség javítása. Erő- 

és állóképesség-fejlesztés 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi 

játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 
tisztelet és tolerancia megtartása mellett

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése



 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, csoportos és csapat 
jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával

 Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok

 Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül és 

eszközzel

 Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák alkalmazásával

 Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok

 A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 
kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, védekezésekre, 

ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

jártasságszintű elsajátítása

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, jártasságszintű végrehajtása

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 
segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása

 Birkózás

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 



 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 Karate

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, jártasságszintű elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű bemutatása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása, 

önálló bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak jártasságszintű elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 



 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, 

elsajátítása 

 Dzsúdó

● Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

elsajátítása passzív ellenfélen 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

 
TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 



 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 



 

A 11-12. évfolyamon a testnevelés óraszáma 216 óra. 
 

 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció, netfix 

26 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 30 

Torna jellegű feladatmegoldások 40 

Ritmikus gimnasztika és aerobik 

(választható) 

Sportjátékok 54 

Testnevelési és népi játékok 20 

Önvédelmi és küzdősportok 20 

Alternatív környezetben űzhető 

mozgásformák 

26 

Úszás * 0 

Összes óraszám: 216 

*Az úszás oktatása helyi feltételek hiánya miatt nem megvalósítható. Helyette a fennmaradó 

órákban a kerettanterv által megadott mozgásformákat, főleg sportjátékok elmélyítését, 

gyakorlását, készségszintre emelését valósítjuk meg. 

 
A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör 

óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában 

állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör 

óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen 

részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a 

gyógytestnevelő tanár. 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 



 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal)

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 
azok tudatos gyakorlása

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 
vezetése a társaknak

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 
stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a 



 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. A cél, hogy 

váljanak képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd önállóan. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása

 Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 
olimpikonjainak megismerése

Futások: 

 A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és társmegfigyelés 

segítségével



 

 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 
szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel

 Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, 
indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése

 Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással

 Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 
rendszeres alkalmazása

Ugrások: 

 Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével

 A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával

 Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból

Dobások: 

 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 
medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel

 Kislabda- vagy gerelyhajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással

 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával

 Diszkoszvetés egy vagy másfél fordulattal, kalapácsvetés egy vagy két fordulattal 

könnyített vagy kiegészítő szerekkel

A gyógytestnevelés-órák keretében atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. A cél, 

hogy a tanulók ismerjék az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk számára 

kontraindikált gyakorlatokat. 



 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása

 A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása

 Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése

 A segítségadás készségszintű alkalmazása

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 
támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 
gyakorlás

 Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 
függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon

 További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok 

képességeihez igazodó differenciálással



 

 Talajon:

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 Ugrószekrényen:

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

Lányoknak: 

 Gerendán:

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 Felemáskorláton:

● Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

● Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 



 

● Felugrás támaszba és függésbe 

● Leugrás támaszból. Alugrás. Nyílugrás 
 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

 Korláton:

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar- 

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

 Nyújtón:

● Alaplendület 

● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési kísérletek 

● Malomforgás előre 

● Billenési kísérletek 

● Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. Nyílugrás 
 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált gyakorlatok kivételével 

– elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 
 

 
TÉMAKÖR: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 



 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott ritmikus 

gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Ritmikus gimnasztika:

− A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

− Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, 

ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások- 

elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

− Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és harmonikus 

végrehajtása 

 Aerobik:

− Nyolc ütemű alaplépésekből álló blokkok variációiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

− Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 



 

− Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

− Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

− Összefüggő gyakorlat megtanulása zenére 
 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék és alkalmazzák a tanulók a ritmikus és aerobikgyakorlatok 

azon elemeit, amelyeket beépíthetnek a betegségük, elváltozásuk javítását szolgáló gyakorlatok 

tervezésekor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a rajtolási módokat a  játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett

 A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre történő 

mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez



 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 
olimpikonjainak megismerése

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása

 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal

 Játékvezetés gyakorlása

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása

 Kézilabda

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, 

felugrások-leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő 

sebességgel egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs 

alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek 

alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési 

módot követő felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

 Kosárlabda

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 



 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos 

játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes 

játék érdekében 

 Labdarúgás

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő 

mozgássebesség és dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával 

történő végrehajtása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 



 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

 Floorball

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az  alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, 

cselezések irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák 

megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 
 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az 

élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek)

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei 

és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált 

támadó és védő szerepek gyakorlása

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 
megvalósító fogójátékok gyakorlása

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban)

Néptánc – szabadon választható 

 Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a 

forgástechnika fejlesztése

 A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése

 Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat 

fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül



 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi 

játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással)

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása



 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése

 Birkózás

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 Karate

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 



 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, 

sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, 

elsajátítása 

 Dzsúdó

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 
korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák)

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 
Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás)

 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása

 A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához

 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók olyan 

testgyakorlatokkal, sportokkal ismerkednek meg, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük 

ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 



 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, 

azok szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az 

alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, 
majd anélkül

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok tervezése, 

megtartása



 

 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, egyszerűbb és 

összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a gyakorlatok önálló végrehajtása

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 
fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb és 

összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés

 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 
mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül

 A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben végzett gyakorlatok 

elsajátítása, rövidebb edzésprogramok összeállítása tanári segítséggel

 A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása

 A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek kialakulásához vezető 

káros életviteli szokások tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák alkalmazása a 

mindennapi életvezetésben



 

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGY 

9. évfolyam 
 

 

A 9. évfolyamon a Kötelező komplex természettudományos tantárgy óraszáma: 
108 óra 

Témakör neve Óraszám 

1. A természet megismerése 10 

2. Az ember környezetformáló tevékenysége 12 

3. Nyersanyagok, energiaforrások 14 

4. Változó éghajlat 14 

5. Az élővilág sokszínűsége 12 

6. Környezet és egészség 14 

7. Kozmikus környezetünk 10 

8. Jövőképek 14 

+ Bevezetés, lezárás, számonkérések 8 

Összes óraszám: 108 

 
TÉMAKÖR: A természet megismerése 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a természettudományokat céljaik, módszereik és eredményeik alapján el tudja helyezni 

a világ megismerési útjai között, személyes és társadalmi szempontból értékeli ennek 

jelentőségét; 

 a mindennapi életében is alkalmaz egyszerűbb természettudományos gondolkodási és 

vizsgálati módszereket; 

 nagyobb bizalommal fordul a tudomány, a tudósok és a tudományos bizonyítékokra 

alapozott tudás felé; 

 ismer magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat természettudományos tárgyú 

médiatartalmak keresésére, különféle alkalmazások segítségével médiatartalmakat, 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 források alapján összehasonlít és értékel ókori, középkori és újkori tudományos 

elképzeléseket, jelentős tudósoktól származó szövegeket; 



 

 tudatos stratégiaként alkalmazza a természettudományos vizsgálatok műveleteit, 

törekszik ezek minél szélesebb körű használatára; 

 elfogadja és példákkal igazolja, hogy a tudományos elméletek igazsága csak az adott 

kor és társadalom összefüggésében értelmezhető, az újabb adatok, ismeretek alapján új 

elméletek születhetnek; 

 ismeri a tudományos megismerés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, 

ellenőrizhetőség, bizonyítottság), ezt szembeállítja a tudománytalan és áltudományos 

megközelítések ismérveivel (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az 

áltudományosságra utaló jeleket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Az ember önmagáról és a természeti környezetről szerzett tudásának eredete, a 

tudomány, a művészet és a vallás megismerésben játszott szerepének értékelése 

 A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban 

 A természeti környezetbe való beilleszkedéshez szükséges tudás történeti kezdetei, az 

őskori kultúrák, természeti népek természettel kapcsolatos hitvilága, tapasztalati tudása 

 A természetfilozófia, a természettudományos gondolkodás előképeinek megjelenése az 

ókorban (görög, arab, kínai gondolkodók, világmagyarázatok) 

 A természet megfigyelése, a kísérletezés megjelenése, a középkor néhány jelentős 

tudósának és történeti mérföldkövének (pl. Galilei, Kepler, Kopernikusz, alkimisták 

stb.) megismerése, értékelése 

 A természettudományos diszciplínák kialakulására vezető okok feltárása, a fizika, a 

kémia, a biológia és a természetföldrajz vizsgálati területeinek és sajátos kutatási 

módszereinek összehasonlítása 

 A tudományos probléma általános kritériumainak megértése, a természettudományos 

megismerés tényekre alapozottságának értékelése 

 A hipotézisalkotás és annak megfigyelések, mérési adatok, kísérletezés útján történő 

bizonyítása vagy cáfolata, a következtetés és elméletalkotás módszereinek példák 

alapján történő elemzése, egységben való értelmezése 

 A tudományos igazságnak az elméletek, modellek fejlődésén, egymást váltásán alapuló 

értelmezése 

 
TÉMAKÖR: Az ember környezetformáló tevékenysége 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 

 az ember és a természet viszonyát többszempontú, mérlegelő gondolkodással 
elemzi, értékeli; 

 történeti szemlélete tágabb, a jelenről és a jövőről való gondolkodásában 

alkalmazza a múltbeli események, fejlődési mérföldkövek tanulságait; 

 természettudományos tájékozottsága alapján mérlegeli az emberi tevékenység szerepét 

a korunkra jellemző globális problémák (éghajlatváltozás, energiaválság, 

környezetszennyezés) kialakulásában és káros hatásainak kivédésében; 

 környezeti problémákat vizsgál, nyitott az ember természeti környezetét átalakító 

folyamatokat mérséklő kezdeményezések iránt; 

 érti és reálisan értékeli a természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, 

gyakoriságának társadalmi-gazdasági okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 környezeti problémák elemzésében figyelembe veszi az emberi szükségletek 

hierarchikus rendszerét, mérlegelő gondolkodással értékeli ennek 

fenntarthatósági kérdéseit; 

 számba veszi és elemzi a nagyléptékű környezetátalakító tevékenység legfontosabb 

társadalmi összefüggéseit; 

 néhány konkrét példán keresztül elemzi az emberi civilizáció fejlődése és 

környezetátalakító tevékenysége közötti összetett kapcsolatok történeti vonatkozásait 

(közlekedés, szállítás, hadviselés, vízhasználat); 

 érti a Föld globális népességének növekedéséből következő környezeti hatásokat, 
ismeri a demográfiai válsághelyzetek rövid és hosszú távú következményeit és 

kockázatait, ezeket összefüggésbe hozza a technológiahasználat és az életmód 

jellemzőivel; 

 megnövekedett érdeklődéssel és felelősséggel figyeli és érti a bányászat, az ipar, a 

közlekedés, a mezőgazdaság és a települések jelentősebb, természeti környezetet 

átalakító folyamatait, ezeket nemzetközi és hazai példákkal támasztja alá; 

 források segítségével feldolgoz és bemutat egy-egy aktuális nemzetközi vagy hazai, 

bányászat, ipar, közlekedés vagy mezőgazdasági eredetű környezeti káreseményt, 

értékeli következményeit és kármentesítési, rekultivációs lehetőségeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának elemzése 



 

 A technológiai fejlődéssel növekvő környezetátalakító képesség történeti és jelenben 

azonosítható példáinak elemzése 

 A környezeti károk helyreállítási lehetőségeinek elemzése, a rekultiváció fogalmának 

megismerése hazai és nemzetközi példákon keresztül 

 A letelepedéssel járó környezeti hatások, a földművelés területfoglalása, a települések 

környezetbe illeszkedésének elemzése 

 A természetes életközösségeket felváltó, azokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági és 

erdőművelési módok elterjedésének hatáselemzése, a rendszerszintű gondolkodás 

fejlesztése a természeti és társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével 

 Az emberi közösségeken belüli és azok közötti, valamint a földrajzi felfedezéseknek 

utat nyitó közlekedési módok és eszközök (szárazföldi, vízi és légi közlekedés) történeti 

áttekintése, környezeti hatásuk elemzése 

 A globális népesség alakulásának, az eltartóképesség növekedésének hátterében álló 

okok és az ebből eredő környezeti következmények áttekintése 

 A világ térségeinek eltérő természeti és társadalmi-gazdasági folyamatai és 

válsághelyzetei következtében kialakuló demográfiai változások magyarázata, az 

összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

 A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmi- 

gazdasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások, 

lakosság), az összefüggések értelmezése 

 A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, a Föld környezeti rendszereire, 

állapotára gyakorolt komplex hatások azonosítása 

 A mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, 

környezetvédelmi és fenntarthatósági érdekek és érvek mentén 

 
TÉMAKÖR: Nyersanyagok, energiaforrások 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 környezeti kérdések vizsgálata során igényli és alkalmazza a rendszerszintű, komplex 

gondolkodás módszereit; 

 felismeri a körfolyamatok fenntarthatósági előnyeit, az energiáról alkotott 

elképzeléseiben hangsúlyosabbá válik a megújuló, nem kimerülő formákról való 

gondolkodás; 



 

 a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával kapcsolatos aktuális híreket, 

információkat értékel, véleményében környezeti szemlélet érvényesül. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri napjaink legjelentősebb ipari nyersanyagait (ércek és nemércek) és fosszilis 

energiahordozóit, érti a felhasználásukhoz kapcsolódó gazdasági és technológiai 

összefüggéseket; 

 adatokat gyűjt a 21. századi technológiák kulcsfontosságú alapanyagairól, elemzi az 

ipari nyersanyagok kitermelésével és felhasználásával kapcsolatos környezeti 

problémákat, illetve az újrahasznosítás lehetőségeit; 

 érti a nyersanyag, a fosszilis energiahordozók és az azokat felhasználók térbeli 
elhelyezkedésének összefüggéseit, átlátja az ebből adódó konfliktusokat; 

 rendszerszinten átlátja a bányászat, energia-előállítás, ipar, hulladéklerakás vertikum 

összefüggéseit, regionális és globális következményeit; 

 az energiagazdálkodással összefüggő problémák elemzésében figyelembe veszi a 

hatékonyság, takarékosság lehetőségeit is; 

 felelősséggel figyeli és értékeli a fosszilis és megújuló energiahordozók napjaink 

energiagazdálkodásában betöltött szerepének alakulását, tapasztalatait a 

klímaváltozással összefüggésben elemzi; 

 ismeri a megújuló energiaforrásokat, valamint az ezekhez való hozzáférés térbeli 
különbségeit, illetve a felhasználás esetleges korlátait; 

 érti a másodlagos nyersanyagok felhasználásának fenntarthatósági, környezeti előnyeit, 
példákkal igazolja ennek technológiai lehetőségeit és korlátait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése az igények és a Föld természeti erőforrásai 

adta lehetőségek mennyiségi, minőségi és térbeli kapcsolatrendszerének, változásának 

elemzésével 

 A természetben és a gazdasági életben megfigyelhető lineáris és körfolyamatok 

összehasonlítása, a fenntarthatósággal kapcsolatos összefüggések elemzése 

 Az energia- és nyersanyagszektornak a természeti lehetőségek és a társadalmi, politikai, 

gazdasági környezet között ütközőzónaként való értelmezése 

 A fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, uránérc, hagyományos és nem 

hagyományos szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek 

és korlátok áttekintése, környezeti problémák elemzése 



 

 A fosszilis és megújuló energiahordozók és a klímaváltozás kapcsolatrendszerének 

megértésén alapuló környezeti szemléletformálás 

 A megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségei, a biomassza 

alapú energiatermelés elemzése 

 Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek, kitermelésük és felhasználásuk környezeti 
problémái és azok kezelése 

 A 21. századi technológiák kulcsfontosságú alapanyagai, a járműgyártás, a 

félvezetőipar nyersanyagszükséglete, környezeti hatása (pl. Li, ritkaföldfémek stb.) 

 A másodlagos nyersanyagok használatával összefüggő szemlélet fejlesztése, az 

újrahasznosítás lehetőségeinek áttekintése, a körfolyamatok jelentőségének és 

feltételeinek felismerése 

 
TÉMAKÖR: Változó éghajlat 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 környezeti kérdések vizsgálata során igényli és alkalmazza a rendszerszintű, komplex 

gondolkodás módszereit; 

 tényekre alapozottan, több szempontú gondolkodással vizsgálja a globális környezeti 

problémákat, tartózkodik az egyoldalú véleményalkotástól, törekszik az álhírek, 

manipulatív közlések veszélyeinek felismerésére; 

 egységben alkalmazza a személyes, családi, nemzeti, regionális és globális szintű 

szempontokat, adott probléma esetében azonosítja annak releváns szintjét; 

 történeti szemlélete tágabb, a jelenről és a jövőről való gondolkodásában 

alkalmazza a múltbeli események, fejlődési mérföldkövek tanulságait; 

 érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati 

összefüggéseit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti az üvegházhatás fizikai, kémiai és földtudományi hátterét, ismeri a legfontosabb 

üvegházhatású gázokat és azok eredetét, változó szintjét; 

 egységes rendszerként értelmezi a Földre a Napból érkező hő következtében kialakult 
áramlási rendszereket, következtet ezek éghajlatmódosító hatására; 

 vizsgálja a Föld éghajlatának hosszabb és rövidebb időtávú, természetes jellegű 

változását, felismeri, hogy az emberi tevékenységből is következhet éghajlatváltoztató 

hatás; 



 

 reálisan látja az éghajlatváltozás következményeit, ennek különböző megjelenési 

formáit és mértékét a Föld különböző pontjain, ismeri az alkalmazkodás lehetséges 

módjait; 

 érti, hogy a már bekövetkezett, illetve a jövőben várható éghajlatváltozás kezelése 

egyszerre igényli a megelőzés, a csökkentés és az alkalmazkodás lehetőségeinek 

keresését; 

 érti az éghajlat várható alakulását vizsgáló számítógépes klímamodellek működését, 
főbb elemeit, elfogadja, hogy ezek eredményei valószínűségi jellegűek; 

 ismeri az éghajlatváltozás mérséklésére tett nemzetközi és hazai kezdeményezéseket, 
reálisan értékeli személyes szerepvállalási lehetőségeit a kérdésben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és 

antropogén) okainak értelmezése kapcsán 

 Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás 

és az üvegházhatású gázok kibocsátásának összefüggése kapcsán 

 Információk keresése a múltban lezajlott klímaváltozásokról, ezek lehetséges okainak, 
a történelem alakulására gyakorolt hatásának elemzése 

 A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás különböző földrajzi övekben mutatkozó 

jeleinek azonosítása 

 Az időjárás és az éghajlatváltozás előrejelzési módszereinek összehasonlítása, a 

valószínűségi gondolkodás fejlesztése, a nemzetközi tudományos összefogás 

szerepének értékelése 

 Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás, 

élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, 

gazdasági károk) magyarázata 

 Az éghajlatváltozás Kárpát-medencében várható következményeinek elemzése 

 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetőségei, az 

éghajlatváltozás megállítására irányuló nemzetközi összefogás szükségességének 

felismerése 

 A Föld globális hőszállítási rendszerei, szélrendszerek, tengeri áramlatok 

kialakulásának magyarázata, a Föld éghajlatának és időjárásának alakulásában játszott 

szerepük értékelése (pl. Golf-áramlat, magaslégköri futóáramlások, El Niño, La Niña 

jelenségek) 



 

 Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes 

életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése 

 A térségünkben a klímaváltozás miatt terjedőben lévő fertőző betegségek főbb jellemzői 
(fertőzési források, átviteli módok, egyéni és közösségi védelem) 

 Mérséklés vagy alkalmazkodás: tudományos, társadalmi, gazdasági és kulturális 

válaszok keresése, elemzése 

 
TÉMAKÖR: Az élővilág sokszínűsége 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmélyültebb tudással, megnövekedett érdeklődéssel és felelősséggel fordul az élővilág 

sokszínűsége felé, felfedezi az ebben rejlő esztétikai szépséget, növekszik az érzelmi 

gazdagsága, belső harmóniája; 

 komplexebb képet alkot az ember és az élő természet kapcsolatáról, tényekre 

alapozottan, mérlegelő gondolkodással értékeli az erről szóló híreket, környezetében 

megfigyelt jelenségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képeken, filmeken, leírásokban és saját megfigyelései során felismeri a Föld nagy 

biomjait, ismeri ezek elhelyezkedését a Földön, a területük gazdasági és társadalmi 

helyzetét összefüggésbe hozza a várható jövőjükkel; 

 konkrét példákkal támasztja alá az éghajlatváltozásnak az élővilágra gyakorolt hatását; 

 tudatosabban figyeli a lakókörnyezetében élő növény- és állatvilágot, ismeri ezek 

védettségi helyzetét, igyekszik megőrizni a természeti értékeket; 

 érti a környezeti minőséget jellemző főbb adatok jelentőségét, ismeri a levegő, a vizek 

és a talaj legfontosabb minőségjelzőit, ezek alapján következtet az élővilágra gyakorolt 

hatásukra; 

 kommunikációjában megfelelően használ természetvédelemmel kapcsolatos 

szakkifejezéseket (pl. biodiverzitás, ökológiai egyensúly, invazív faj…), környezeti 

kérdésekben vállalja a vitát, tényekre alapozottan érvel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések 

vizsgálata néhány tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, 

szavanna, sivatag, esőerdő, lomberdő) 



 

 A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk 

közötti kapcsolatok bemutatása 

 A vizek minőségére vonatkozó állapotjelzők, vizsgálati adatok elemzése, a vízminőség 

életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, következtetések megfogalmazása 

 A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág 

megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése 

 A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj 

megfigyelése, a kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, 

állatfajának felismerése 

 A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok 

vándorlása, szaharai por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly 

jelentésének és jelentőségének megbeszélése 

 A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése 

 A közelmúltban és a jelenben végbemenő, az emberi tevékenységgel közvetlen vagy 

közvetett módon kapcsolatba hozható biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és 

várható következményeinek feltárása, a negatív hatások csökkentésének, illetve az 

alkalmazkodás lehetőségeinek keresése, példáinak bemutatása 

 Idegenhonos fajok gyakoribbá váló megjelenésének, az invazív jellegű terjedés okainak 

vizsgálata 

 A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák 

alapján való elemzése 

 Az aktív és a passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása 

 

TÉMAKÖR: Környezet és egészség 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egészséges környezet személyes, családi és társadalmi jelentőségét, figyeli, 

keresi és értékeli a környezeti állapotról elérhető információkat, ezek alapján az 

egészséggel kapcsolatos következtetéseket fogalmaz meg; 

 az egészséget generációkon átívelő fogalomként értelmezi, érti a biológiai 
mechanizmusok, a természeti és társadalmi környezet ebben játszott szerepét; 

 valószínűségi gondolkodással kezeli a betegségekre, függőségekre való hajlam és ezek 

bekövetkezésének kérdését, rendelkezik a megelőzést támogató szemlélettel, tudással. 



 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudatosan értékeli a lakókörnyezetének levegőminőségére vonatkozó információkat, érti 

a szmogriadó különféle fokozatai esetén elrendelt intézkedések célját, támogatja a 

települési levegőminőség védelmét szolgáló intézkedéseket, adott esetben maga is 

kezdeményez; 

 reálisan értékeli a talaj meghatározó szerepét a tiszta, egészséges élelmiszer- 
termelésben, ismer a talajminőséget veszélyeztető antropogén folyamatokat; 

 ismeri az ívóvíz meghatározó forrásait (felszín alatti vizek, felszíni vizek), példák 

alapján bemutatja az ivóvíz minőségét veszélyeztető emberi tevékenységeket; 

 érti, hogy a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedésekben szerepük 

lehet a környezet bizonyos hatásainak, igyekszik ezeket csökkenteni, elkerülni; 

 étkezésében tudatosabban követi az egészségmegőrzés elveit, ügyel az élelmiszer- 

biztonsági szabályok betartására; 

 ismeri a függőség veszélyeit, törekszik az egészségkárosító szenvedélyek elkerülésére; 

 tájékozott a szervi és pszichés betegségek korai felismerésének jelentőségéről, ismeri a 

legfontosabb tüneteket, jelentkezésük esetén szakszerű segítséget kér. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése 

 A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező 

anyagok, forrásaik és egészségügyi hatásaik megismerése 

 A települési lakóövezetek levegőminőségi tényezői, a légszennyező anyagoknak való 

hosszú távú kitettség egészségkárosító hatásainak felismerése 

 Az ívóvíz meghatározó forrásai (felszín alatti vizek, felszíni vizek), az ivóvíz minőségét 

veszélyeztető emberi tevékenységek 

 A talaj mint a környezet fő szűrő és detoxikáló rendszere, a talaj szerepe a felszín alatti 
vizek (ivóvíz) védelmében 

 A talajminőség szerepe a tiszta és egészséges élelmiszer-termelésben, a talajminőséget 
veszélyeztető antropogén folyamatok 

 Az egészségmegőrzést, a betegségek megelőzését, az utódgenerációk védelmét szolgáló 

életvitel (epigenetikai hatás) jellemzőinek azonosítása (táplálkozás, mozgás, 

mentálhigiéné) 

 A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő 

kockázati tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése 



 

 A rákbetegségek megelőzési lehetőségeinek felismerése, a betegség kialakulásában 

szerepet játszó környezeti tényezők azonosítása 

 A betegségekre való hajlam és a környezet és életvitel közötti összefüggés vizsgálata 

 Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek 

azonosítása, jelentőségének értékelése 

 Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és 

tartósítás eljárásainak megismerése 

 A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai 

és nemzetközi adatok elemzése 

 
TÉMAKÖR: Kozmikus környezetünk 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri a Föld és kozmikus környezete közötti szoros kapcsolatot, a 

természettudomány lehetőségeit e kapcsolatokban rejlő lehetőségek megvalósításában; 

 helyesen értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

 érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit; 

 nyitott a csillagászattal, kozmikus környezetünkkel kapcsolatos hírek, újdonságok iránt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a Naprendszerben; 

 ismeri a Föld, a Hold és a bolygók legfontosabb jellemzőit, mozgásait, valamint ezek 

következményeit, összefüggéseit; 

 ismeri a napfény különféle tartományainak pozitív és káros földi hatásait, értékeli a földi 
élet kialakulásában és fennmaradásában játszott szerepét; 

 ismeri a Föld kozmikus hatások elleni védőernyőit, különös tekintettel az ózonpajzs 

szerepére, az azt károsító antropogén folyamatokra és következményeire; 

 érti a mesterséges égitestek (műholdak) jelentőségét és szerepét a mindennapi életben; 

 ismeri az űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

 képes egyszerű online, szabadfelhasználású szoftverek segítségével egyszerű feladatok 

megoldására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A Föld helye a Naprendszer bolygói között, az „élet zónájának” értelmezése 

 A Nap energiatermelése, csillagként való életútja 



 

 A napfény különféle tartományainak földi hatásai (látható fény és fotoszintézis, UV 

védelem, infravörös hősugárzás) 

 A Hold keletkezésére vonatkozó elmélet melletti csillagászati, kőzettani érvek 

áttekintése, a Hold és a földi élet közötti kapcsolatok felismerése (pl. biológiai ciklusok, 

árapály hatása) 

 A Föld kozmikus hatások elleni védőernyői (részecskesugárzás és mágneses övezet, UV 

sugárzás és ózonpajzs, meteorok és légkör) 

 A műholdak által a Föld állapotáról szerezhető információk típusainak azonosítása, a 

jelenlegi folyamatokkal és a jövő előrejelzésével összefüggő jelentőségük értékelése 

 A témakörhöz kapcsolódó online, szabadfelhasználású szoftverek alkalmazása 

 Optikai és rádiótávcsövek, űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban 

 A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben 

várható eredményeinek áttekintése, értelmezése, a „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) 

körüli vita megismerése 

 A Földön kívüli térben, égitesteken folytatandó gazdasági tevékenység lehetőségei 

(nyersanyagok bányászata, különleges anyagok előállítása stb.), az ezzel kapcsolatos 

nemzetközi jogi szabályozás kérdése 

 Az aszteroidabecsapódások földtörténeti jelentősége (pl. víz, szervesanyag-beszállítás), 

egy mai becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei, az elhárítás 

módszerei 

 
TÉMAKÖR: Jövőképek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti az éghajlatváltozással átalakuló földi folyamatok várható gazdasági, társadalmi és 

biztonsági következményeit; 

 érti az ökológiai lábnyom (hulladéklábnyom, vízlábnyom) fogalmát, helyesen értékeli 

ennek térbeli különbségeit a Földön és jelentőségét a jövőnk alakulását illetően; 

 ismeri az urbanizáció mértéke várható növekedésének hatásait, véleményt fogalmaz 

meg az élhető és fenntartható települések jellemzőivel kapcsolatban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példák segítségével bemutatja a közeljövő lehetséges legfontosabb szintetikus anyagait; 



 

 ismeri az alapvető ásványok és kőzetek, fosszilis energiahordozók 21. századi 

hasznosítási trendjeit, tájékozott az ásványvagyon kimerülési prognózisait illetően, 

átlátja az ebből eredő konfliktusforrásokat; 

 reálisan értékeli a hulladékelhelyezés környezeti problémáit, az ebből származó hosszú 

távú kockázatokat, átlátja a probléma mérséklésében a személyes szerepvállalás 

lehetőségeit; 

 érti a globális hálózatok kialakulásának folyamatait, az ebben rejlő veszélyeket; 

 képes saját ökológiai lábnyomának kiszámítására, helyesen értékeli a változtatási 
lehetőségeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A technológiai fejlődés jövőformáló hatása, a lehetőségek, korlátok és veszélyek 

áttekintése (közlekedési eszközök és módok, munkakörnyezet és robotizáció, 

infokommunikáció) 

 A biológiailag nem lebomló anyagok (kőolajalapú polimer műanyagok) problémáját 

érintő megoldási lehetőségek áttekintése (lebomló műanyagok, génszerkesztett 

mikrobiális technológiák) 

 A Föld globális népességének várható alakulása, a növekedés hajtóerői, korlátjai és 

következményei 

 A számítógépes klímamodellek összetevőinek folyamatos bővülése, a szimulációk 

valószínűségi előrejelzései különféle társadalmi és gazdasági forgatókönyvek esetén 

 Az éghajlatváltozással átalakuló Föld (pl. jégmentes Északi-sarkvidék, tartós hőség és 

vízhiány) várható gazdasági, társadalmi és biztonsági kérdéseinek elemzése 

 A növekvő adatmennyiség feldolgozásának módszerei (big data technológiák), az ebben 

rejlő előnyök és veszélyek 

 A globális hálózatok (közlekedés és szállítás, internet, világkereskedelem) jövőbeli 

szerepének elemzése 


