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Helyi tanterv 

Középfokú nevelés-oktatás szakasza  

szakiskolát végzettek középiskolája számára  

11-12. évfolyam 

 

Választható érettségi tantárgy 

BIOLÓGIA  

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2014/2015-ös tanévtől: 
 

Biológia 11. évf. 12. évf. 

heti óraszám    (óra) 2 2 

éves óraszám   (óra) 72 64 

 

11. ÉVFOLYAM ÓRATERVE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA 

 

Témakörök 
Összes 

óra 

1.Bevezetés a biológiába. A biológia tárgya és módszerei 1 

2. Az egyed szerveződési szintjei.  

Nem sejtes rendszerek: vírusok.  

Önálló sejtek. Szerkezet és működés a prokarióták világában.  

Az egyszerű eukarióták általános jellemzői.  

Többsejtűség. Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 

10 

3. Állatok: 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői. 

Szerkezet és működés az állatok világában.  

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak.  

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése és működé-

se.  

A gerincesek nagy csoportjai  

14 
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4. Az állatok viselkedése 5 

5. Növények:  

A növényi sejt.  

Szerveződési formák.  

A növények országa.  

Valódi növények.  

A növények élete 

14 

6.Ökológia. Az élőlények környezete. Ökoszisztéma. Életközösségek 14 

7.Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elektronmikroszkópos szerkezete és anyag-

cseréje 
14 

Témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre 

szánt órákat is. 
 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:           72óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható (10%) :                          7óra  

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés:               7 óra  

    

 

12. évfolyam 

A tematikai egységek áttekintő táblázata 

 

12. évfolyam 
Összes 

óra 

1.Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai, az öröklődés 14 

2.Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása.  

Kültakaró és mozgás. Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és vérke-

ringés. 

Immunológiai szabályozás. Az immunválasz alapjai 

24 

4.Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 6 

5.Az emberi szervezet szabályozó működése 16 

6.Evolúció. Biológiai evolúció. Rendszerbiológia és evolúció 4 

Összesen 64 
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A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzés-

re ismétlésre szánt órákat is. 
 

Szabadon tervezhető órakeret alapján felhasználható óraszám:              64óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:                                            6óra  

 

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés:                     3óra 

Ismétlés:                                     2 óra  

 Kaposvár és környéke természeti értékeinek megtekintése:    1óra 

 

 

Célok, fejlesztési követelmények 

Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, 

mint a biológiának: nagyságrendileg az elektronoktól a bioszféráig terjed és időben napjainktól több 

mint három és fél milliárd évvel régebbre, az élő anyag kialakulásáig nyúlik vissza. A biológia tudo-

mányának szinte minden részterülete – redukált formában ugyan, de – része a tantárgynak (például 

ökológia, sejttan, biokémia, genetika, etológia, stb.). Az új, igazolt tudományos eredmények gyorsan 

gyarapodnak, és megjelennek tantervekben, beépülnek a tankönyveken keresztül a mindennapi mun-

kába. A jelenlegi társadalmi elvárások két nagy területe érinti a biológiatanítás tartalmát. Az egyik az 

egészség-betegség, azaz a harmónia a belső környezetben, a másik a fenntartható fejlődés-környezet 

kapcsolata, másként az ember és külső környezetének harmóniája. Ezeket a kihívásokat kell megolda-

ni úgy, hogy közben a gimnáziumi nevelő-oktató munka feladata az általános műveltség biztosítása 

mellett a felsőfokú tanulmányokra történő előkészítés is. A biológiatanítás célját általában a tanulók 

csökkenő motiváltsága mellett kell elérni. Az általános iskolában többé-kevésbé megszerzett ismere-

tekre, készségekre és képességekre építve kell megismertetni – és eközben megkedveltetni is – a tanu-

lókkal az élő természet felépítésének és működésének legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítani az 

ember ép környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal 

együtt – kialakítani az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. Mindezeket úgy kell megvalósíta-

ni, hogy lehetőség nyíljon – az érdeklődők számára – a másik cél, a továbbhaladáshoz szükséges kész-

ségek, képességek kialakítására is. 

A biológiatanítás célja: megismertesse a tanulókkal az élő természet legfontosabb törvényszerűsé-

geit, tudatosítsa az ember ép környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, helyezze el 

a tudományok rendszerében a biológia elsajátított ismereteit, egyúttal alakítsa ki az új ismeretek önálló 

megszerzésének igényét. A továbbtanulók számára teremtse meg a lehetőséget a felsőfokú oktatási 

intézménybe való kerüléshez szükséges eredményes felkészülésre. Mindezt úgy megvalósítani, hogy a 

tanulók érdeklődést felkeltse, a tanórák tartalmasak, érdekesnek, izgalmasnak találják az élőkörnyeze-

tüket, a biológiát. 

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák használa-

tára is: a problémák tudatos azonosítására, a sejtések megvizsgálására, információkeresésre, kísérletek 

tervezésére, objektív megfigyelésre, a folyamatok időbeli lefolyásának függvényekkel való leírására, a 

grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára, következtetések levonására. Mindez-

zel a kutatók munkamódszereit ismerik meg a tanulók, és ennek jelentős szerepe lehet a pályairányult-

ság kialakulásában és a sikeres pályaválasztásban. Ugyanakkor az aktív tanulási formáknak arra is 
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lehetőséget kell adniuk, hogy a jobb képességű, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diáko-

kon kívül a humán érdeklődésűek is sikerélményekhez jussanak, az ő pozitív hozzáállásuk is kialakul-

jon, és folyamatosan fenntartható is legyen. Ennek nagyon jó módszere a csoportmunka, a különböző 

szintű projektfeladatok végzése, a gyakorlati kapcsolatok, képi megjelenítések megtalálása. A tanterv 

sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

Fejlesztési feladatok 

A fenti célokból a biológiát tanító pedagógusnak a következő feladatai adódnak: 

 – Bemutatni, hogy a különböző szerveződésű élőlényekben az egyes életműködések miféle módon 

valósulhatnak meg. 

 – Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget kialakítása, amelyben elfogadott az élőlények 

és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelentősége. 

 – Rámutatni az életközösségek szerveződésében felismerhető lényeges összefüggésekre. 

 – Az élő és élettelen környezetet a dinamikusan változó ökológiai rendszerek részeként megismertetni. 

 – Áttekintő képet nyújtani a tulajdonságok kialakulásához szükséges információk öröklődéséről és 

az élővilág állandóságának és változékonyságának anyagi alapjairól. 

 – Természettudományos bizonyítékokkal alá támasztani az élővilág egységességét, egyúttal térben 

és időben elhelyezni az embert a földi élővilágban. 

 – Megismertetni a tanulókkal az emberi szervezet önfenntartó és önszabályozó folyamatait, amelyek 

lehetővé teszik a változó környezetben a test belső egyensúlyának fenntartását. 

 – Biztosítani az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szükséges 

tájékozottságot. 

 – A tevékenység során elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük 

közötti együttélési szabályok megértését. 

 – Képessé tenni a tanulókat arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben, 

rendszerekben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a ter-

mészettudományos megismerési módszereket. 

 – Az életkori sajátságokkal összhangban levő tanulói vizsgálatok és természettudományos kísérletek 

szervezésével, középszintű ismeretterjesztő művek feldolgozásával kialakítani az önálló ismeret-

szerzés igényét. 

 – Elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük közötti együttélési 

szabályok megértését. 

 – Rámutatni a biológia etikai és társadalmi, gazdasági kérdésekkel való kapcsolatára. 

 – Tudatosítani, hogy Földünk globális problémáinak megoldásában a biológia tudományának ki-

emelkedő jelentősége van, egyúttal a biológiai ismeretek birtokában minden embernek tennie kell. 

 – Az élet minden területén kialakítani a környezettudatos magatartást. 

 – A tantárgy körébe tartozó korszerű elméleti ismeretek nyújtása, az egészség-kultúra fejlesztése, 

a munkaképesség hosszú távú megőrzésének megtanulása. 

 – A többi pedagógussal együttműködve felkészíteni a diákokat az áltudományos gondolkodás felis-

merésére, kritikus fogadására és cáfolására. 

 – Csoportos tevékenységekkel fejleszteni az együttműködésre vonatkozó készségeket, és olyan ma-

gatartásmintát adni, mely segíti az emberek sokféleségének elfogadását. 

 – Érdeklődést kell kelteni a tanulókban a természet megfigyelésére, úgy, hogy közben a tanult eljá-

rásokat, az elsajátított ismereteket tudatosan alkalmazzák és felhasználják. 
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 – A pedagógus érje el, hogy a tanulók törekedjenek az egészséges életvitel, a prevenció, egészség-

megőrzés legfontosabb ismereteinek elsajátítására és aktív megvalósítására, a test és lélek harmó-

niájának kialakítására, végül a családi élet értékes, kulturált megélésére. 

 – Kialakítani a tanulókban a szükséges készségeket, képességeket a fenntartható fejlődés biztosítá-

sához. 

Ehhez szükséges, hogy a tanuló tapasztalati úton ismerje meg a környezetének legfontosabb élő és 

élettelen anyagait. Az idő és a természeti jelenségek megismerésével alakuljon ki összefüggő kép a 

földi élet múltbéli és jelenkori változásairól. Ismerje meg a Föld élőlényeinek, de a sejten belüli anya-

goknak is térbeli elrendeződést, ezek egymásra hatását. Rendelkezzen megfelelő jártassággal a termé-

szettudományok megismerésében, lássa a biológia XXI. századi fejlődési lehetőségeit. A tanulmányok 

során a tanulók váljanak képessé arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggések-

ben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a természettudomá-

nyos megismerési módszereket. Az életkori sajátságoknak megfelelő tanulói vizsgálatok és természet-

tudományos kísérletek szervezésével, ismeretterjesztő művek feldolgozásával alakuljon ki az önálló 

ismeretszerzés igénye. Váljon nyilvánvalóvá, hogy változó világunkban a biológiai ismeretek is állan-

dóan bővülnek, ezek nyomon követése szükséges ahhoz, hogy a világ jelenségeit megértse. Ezáltal 

lesz képes a természeti és társadalmi folyamatokat a harmonikus fejlődés irányában befolyásolni. 

Kompetenciák 

A biológia tantárgy az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájá-

nak, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen nyelvi kommu-

nikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári kompetenciájának fejlesz-

téséhez is, illetve a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia fejlesztéséhez. A 

biológia tudománytörténet megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar 

vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciá-

ra nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassa-

nak. A csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus 

döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak 

az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi 

életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb 

tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével, a csa-

ládtervezéssel, és a gyermekvállalással kapcsolatban. A kialakuló természettudományos műveltségre 

alapozva fejlődik a médiatudatosság. Elvárható a felelősségvállalás másokért, amennyiben a tanulók-

nak szerepet kell vállalniuk a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi szerepének, 

gazdasági vonatkozásainak megismertetésében, az áltudományos nézetek elleni harcban, továbbá a 

csalók leleplezésében. A közoktatási biológiatanulmányok végére életvitelszerűvé kell válnia a kör-

nyezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek. 

Értékelési elvek 

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni: 

 – milyen mélységben sajátította el a biológia nyelvezetét; 

 – megszerezte-e a kellő ismereteket a természeti környezet jelenségeiről, folyamatairól, ezek tör-

vényszerűségeiről; 
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 – birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző folyamatainak, a tanulás, a megfigyelés, kísérlet, 

modellezés, kutatás területein; 

 – milyen mélységben alakult ki problémafelvető és megoldó képessége elméleti és gyakorlati terüle-

ten; 

 – képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a felmerült 

problémák világos megfogalmazására, kifejtésére, demonstrálására; 

 – felismeri-e a tudományterület gyakorlati alkalmazásának fontosságát, lehetőségeit; 

 – képes-e megfogalmazni a természeti, a biológiai jelenségek ok-okozati összefüggéseit; 

 – felismeri-e az idő és tér szerepét a természeti környezet és természeti jelenségek kialakulásában, 

elhelyezkedésében, mindezek összefüggéseit, egymásra való hatásukat; 

 – ismeri-e a biológia fejlődését, kimagasló alakjainak munkásságát, a tudományterület helyét, szere-

pét az emberiségi művelődéstörténetében. 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése 

és értékelése. A biológiaórákon értékeljük a tanulók 

 – szóbeli megnyilvánulását, 

 – írásbeli teljesítményét, 

 – manuális tevékenységét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

 – feleletek, 

 – hozzászólások, képelemzések, 

 – a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok, 

 – kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények 

 – a tankönyv feladatainak megoldása, 

 – alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

 – feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

 – különféle tesztek megoldása stb. 

Manuális tevékenységek 

 – csoportosítás, rendszerezés, kísérletezés, 

 – Internethasználat, 

 – laboreszközök használata stb.  
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Biológia-egészségtan a Felnőttoktatás nappali rendszerű 11–12. évfolyama számára  

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

3. sz. melléklet 3.2.07.2 (B) változat 

Módosított B változat 

A megvalósuló biológiatanítás célja, hogy a tanulókkal megismertesse az élő természet működé-

sét, annak legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember és környezetének és egészségének 

elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal együtt – kialakítsa az új ismeretek önálló 

megszerzésének igényét. 

Az egyik legfontosabb nevelési cél, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, szervezetük 

változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel következmé-

nyeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igénye.  

A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megismerve megért-

hetik, hogy az ember, mint a természet része csak a törvények betartásával, a természettel egységben 

maradhat fenn. A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti erőforrások takarékos, felelősség-

teljes használatát, azok megújulási képességére való tekintettel. Egy olyan viselkedésforma elsajátítása 

válik elengedhetetlenné, amely környezet- és értékvédő. 

A biológia - egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok alkalma-

zásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egészségük védelme 

érdekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a 

váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésé-

ben. 

A nappali rendszerű felnőttoktatásban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 

vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú kép-

zési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel készíti fel a 

tanulókat arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő 

elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó tanulás igé-

nyét és az erre való készséget, képességet. 

A tanulókkal meg kell ismertetni a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra legcélravezetőb-

bet ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések rögzítési lehetőségeinek meg-

adása, a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és lényegkiemelés gyakoroltatása, a csoportmunka elő-

nyeinek megtapasztaltatása, a folyamatos tanári visszajelzés, értékelés mind azt segítik elő, hogy a 

tanulók egyre önállóbban, saját adottságaiknak megfelelően sajátíthassák el a tananyagot, és alkal-

mazni is tudják az ismereteket. A biológia tanulásában fontosak a vizuális információk, és a motiváció 

érdekében sikerrel lehet alkalmazni korunk ismerethordozóit (DVD, internet). 

A tantárgy a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott több fejlesztési terület-nevelési cél megvaló-

sulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az őt körülvevő világ 

megismerésére, egymásra hatásuk és egymásrautaltságuk megértésére. Azáltal, hogy segíti olyan alap-

vető emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

türelem, a megértés, az elfogadás, hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez.  

A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok pl.: Balogh János, 

Békésy György, Hevesy György, Juhász Nagy Pál, Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert munkás-

ságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösséghez tartozás érzését, miközben az 

emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek megismerésével a nemzetközi együttműködés, összefo-

gás jelentősége is tudatosulhat bennük. 
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A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult hálózatok 

észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis egyénenként változó 

megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami pedig segíti a kulturált közösségi viselkedés 

kialakítását. Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során világossá válik, hogy az emberi 

kapcsolatok hálózatának alapszövete a család. 

A tantárgy tanulása során alkalmazott sokszínű tevékenységek (kísérletek, megfigyelések, terepen 

történő vizsgálódások, a megfigyelések rajzos és digitális feldolgozása, értékelése, felmérések készíté-

se, az alapvető elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása, tudósok életének megismerése, kutatása) 

során a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területe-

ken, megtalálhatják hivatásukat. 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének módszerei illeszkedjenek az ismeretszerzés és a képesség-

fejlesztés sokszínű eljárásaihoz. A hagyományos értékelési eljárások (tanórai és a tanórán kívüli tevé-

kenységek folyamatos figyelemmel kísérése, szóbeli feleltetés, elbeszélgetés és írásbeli ellenőrzés) 

mellett fontos pl. a gyakorlati feladatok megoldásának, az önálló kutatómunkának, a versenyeken és a 

pályázatokon való részvételnek az értékelése is. 

A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szemponto-

kat veszik figyelembe:  

 – a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 – a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a biológia tanítására rendel-

kezésre álló órakeretben;  

 – a taneszköz segítségével a biológia kerettantervben megadott fogalomrendszer jól megtanulható, 

elsajátítható legyen, segítséget nyújtson az érettségire történő sikeres felkészüléshez.  

 – a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére, 

nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának megóvására;  

 – a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő természettudományos szemlélet kialakításához, ábra-

anyagával támogassa, segítse a tanári demonstrációs és a tanulói kísérletek megértését, rögzítését;  

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 – amelyek több éven keresztül használhatók;  

 – amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai;  

 – amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. munkafüzet, 

tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló);  

 – amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai mun-

kát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;  

 – amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok otthoni tanu-

lását az interneten elérhető tartalmakkal 

 

                 A tantárgy óraterve 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

11. évfolyam 2 72 (36 hét) 

12. évfolyam 2 64 (32 hét) 
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11. évfolyam 

A biológia tantárgy tanításának a 11. évfolyamon az a célja, hogy a tanulók felismerjék az élőlé-

nyek (mikroorganizmusok, állatok, gombák, növények) testfelépítésének és életműködéseinek az evo-

lúció során kialakult közös vonásait. Az életműködések alapján megértsék az élőlények egymásra-

utaltságát, megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű. Az állati viselke-

dés tanulmányozása során vonjanak párhuzamot az emberi viselkedéssel.  Ahhoz, hogy elegendő is-

merethez jussanak az élővilág evolúciójának feldolgozásához, végezzenek kísérleteket, vizsgálódáso-

kat iskolai keretek között és használják ki az internet adta lehetőségeket ismereteik bővítéséhez, isme-

reteik továbbadásához. Fajismeretük bővítésével alapozzák meg ökológiai tanulmányaikat. Ismerjék, 

szeressék és védjék a természetet! 

11. évfolyam 

A tematikai egységek áttekintő táblázata 

 

11. évfolyam témakörök Összes óra 

Bevezetés a biológiába. A biológia tárgya és módszerei 1 

Az egyed szerveződési szintje. Nem sejtes rendszerek: vírusok. Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában. Az egyszerű eukarióták általános 

jellemzői. Többsejtűség. Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 

10 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői Szerkezet és működés az állatok 

világában. Csalánozók, férgek, puhatestűek,  

ízeltlábúak Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése és 

működése. A gerincesek nagy csoportjai  

14 

Az állatok viselkedése 5 

A növényi sejt. Szerveződési formák A növények országa. Valódi növények A 

növények élete 
14 

Ökológia. Az élőlények környezete. Ökoszisztéma Életközösségek 14 

Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elektronmikroszkópos szerkezete és 

anyagcseréje 
14 

Összesen 72 

 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzés-

re szánt órákat is. 
A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:          72 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható (10%) :                          7 óra  

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés:               7 óra  



10 

    

 

 

 

 

Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkalmazása - az 

iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök használati területek-

hez rendelése, jelentőségük megértése. 

 

 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Mivel foglalkozik a növénytan 

(botanika), az állattan (zoológia), 

az embertan (antropológia) tudo-

mánya? 

 

Ismeretek 

Tudományágak, társtudományok 

(pl. anatómia, élettan, lélektan, 

etológia, ökológia, genetika, rend-

szertan, őslénytan; orvostudo-

mány). 

A biológiai kutatás főbb módsze-

rei: a megfigyelés, leírás, összeha-

sonlítás, kísérlet, modellkészítés, 

szimuláció és ezek feldolgozására 

szolgáló értelmezés, elemzés, kiér-

tékelés.  

Az orvostudományban és a bioló-

gia más társtudományában ma is 

használatos vizsgálati eszközök, 

módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 

Az ismert tudományágak és né-

hány biológiához tartozó társtu-

domány vizsgálati területeinek 

ismerete. 

 

A biológiai kutatási módszerek 

alkalmazása iskolai keretek között. 

 

A fénymikroszkóp használata. 

Elektronmikroszkópi és különböző 

kromatográfiai vizsgálatok mene-

te, jelentősége, alkalmazási terüle-

tei 

Az élővilággal kapcsolatos méret- 

és időskála elemzése. 

 

Természeti jelenségek, folyamatok 

időbeli lefolyásának leírása függ-

vényekkel; grafikonok elemzése, 

értelmezése. 

Fizika: fénytan, mértékegy-

ségek. 

 

Matematika: mértékegysé-

gek, számítások. 

 

Kémia: kísérletezés, kísérle-

ti eszközök. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, paleon-

tológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf (CT). 
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Tematikai egység 

Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 

Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Az egyszerű eukarióták általános jellemzői 

Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek 

A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése 

A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az önvizsgála-

toknak a betegségek megelőzésében játszott szerepének felismerése. 

Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 

Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő és élette-

len határán álló helyzetének felismerése. 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt fel-

építése és működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. A földi élet 

kezdete és a földön kívüli lét tudományos felvetése, internetes kutatás során a 

kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását jelentő 

folyamatok megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet 

fejlesztése. A természeti körfolyamatok felismerése, megfigyelése. A fonto-

sabb biogeokémiai körforgalmak (szén, oxigén, nitrogén) elemzése egy sza-

bályozott rendszer részeként. 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megismerése, 

összevetése. 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése jelentőségének 

megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világában - táplálko-

zás, kiválasztás, szaporodás.  

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb rendű 

eukarióták testszerveződésének példáján. 

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos kezelése. 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az élőlények 

világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése során az 

energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A környezeti állapot 

és az ember egészsége közötti összefüggés felismerése. Növényi és állati 

sajátságok felismerése a gombák testfelépítésében és életműködésében. 

Egészségtudatosságra nevelés. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Az egyed szerveződési szintjei: 

nem sejtes rendszerek, önálló sej-

tek, többsejtű rendszerek. 

 

Az élő rendszerek általános tulaj-

donságai: anyagcsere, homeosztá-

zis, ingerlékenység, mozgás, növe-

kedés, szaporodás, öröklődés.  

 

A vírusok jellemzése, csoportosítá-

sa, a bakteriofágok és jelentőségük. 

Csoportosítás a fertőzött élőlények 

szerint: 

A növényeket, illetve az állatokat 

fertőző legismertebb vírusok. 

Az embereket fertőző vírusok. A 

nukleinsav alapján: DNS-, RNS-

vírusok. Alak szerinti csoportosí-

tás: helikális, kubikális, binális. 

A vírusok és szubvirális kórokozók 

(prion, viroid) felépítése, 

kórokozása. Fertőzés, higiénia 

(személyi és környezeti), járvány. 

Védőoltások, megelőzés. 

Önálló internetes vizsgálódás: a 

legfontosabb magyarországi elő-

fordulású ismertebb emberi vírus-

betegségek neve, jellemző adatai.  

 

Alapvető járványtani fogalmak 

ismerete. A helyi és világjárvány 

fogalma, a megelőzés és elhárítás 

lehetőségei. 

 

A háziállatok és növények vírusbe-

tegségeinek azonnali jelentése a 

közegészségügyi szerveknél. 

Matematika: geometria, 

poliéderek, mennyiségi 

összehasonlítás, mérték-

egységek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

járványok történeti jelentő-

sége. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

járványok irodalmi ábrázo-

lása. 

Ismeretek  

Kitekintés az ősbaktériumokra, a 

3,5 milliárd évvel ezelőtti megje-

lenésükre. 

A valódi baktériumsejt (mérete, 

alakja, sejtfelépítése). Állandó és 

járulékos sejtalkotók. Aktív és 

passzív mozgásuk. Csoportosítá-

suk  anyagcseréjük és energiahasz-

nosításuk szerint: autotróf, foto-és 

kemoszintetizáló (aerob és anae-

rob), heterotróf – paraziták, szim-

bionták, szaprofiták], szaporodá-

suk. 

Az emberi és állati szervezetben 

élő szimbionták gyakorlati haszna. 

Az emberi szervezet parazita bak-

-A baktériumok anyagcseretípusok 

szerinti csoportosítása. 

-    A prokarióta sejt felépítésének 

mikroszkópos vizsgálata, meg-

figyelése, rajza. 

 

- Kutatás az interneten (tanári 

irányítással, otthoni feladat): 

 A prokarióták jelentősége: a földi 

anyagforgalomban betöltött szere-

pük, hasznosításuk az élelmiszer-

iparban, gyógyszeriparban, mező-

gazdaságban. 

 

 

Fizika: mértékegységek, 

energia, a fénymikroszkóp 

optikai rendszere. 

 

Kémia: oxidáció-redukció, 

ionok, levegő, szén-dioxid, 

oxigén, szerves, szervetlen, 

fertőtlenítőszerek. 

 

 Földrajz: A földi légkör 

kialakulása, összetétele 
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tériumai, kórokozásuk. Baktériu-

mok által okozott betegségek. 

Védekezés, megelőzés. Ajánlott és 

kötelező védőoltások. 

Ismeretek Az élőlények kialakulá-

sának vázlata, törzsfaelemzés, 

kihangsúlyozva az ősi ostorosok 

szerepét. Endoszimbionta elmélet. 

Növények, vagy állatok? Az aktív 

helyváltoztató egysejtűek mozgás-

típusai: ostoros, csillós, amőboid 

(állábas) mozgás. Az óriás amőba, 

a papucsállatka,, a zöld szeme-

sostoros példáján keresztül az élő-

lények változatos testszerveződé-

sének és a felépítő anyagcseréjük-

nek a megismerése. Önálló moz-

gásra képtelenek: (kovamoszatok, 

barnamoszatok, vörösmoszatok) 

megismerése, csoportosítása. Az 

egyszerűbb eukarióták jelentősége: 

vizek öntisztulása, a moszaterdők 

búvóhelyet biztosítanak, a learatott 

algamezők takarmányt adnak az 

állatoknak A ragadozók fontos 

szerepet töltenek be a táplálék-

láncban, az élősködők járványokat 

okozhatnak. A szilárd vázzal ren-

delkező fajok szerepe a kőzetkép-

ződésben. 

A színanyagok, színtestek szerep-

ének megértése a fotoautotróf fo-

lyamatokban.  

Fonalas zöldmoszatok vizsgálata 

fénymikroszkópban, természetes 

vizekből vett vízminták elemzésé-

vel. 

A mikroszkópi megfigyelések 

rajza és magyarázó szöveggel való 

ellátása. 

Határozókönyvek használata nö-

vényi és állati alacsonyabb rendű 

eukarióta élőlények felismerésére. 

A prokarióta és egysejtű eukarióta 

élőlények összehasonlítása (sejt-

felépítés és életműködések, azonos 

és eltérő tulajdonságok). 

Kémia: a mészkő, a szilici-

um- dioxid szerkezete.  

 

Földrajz: Üledékes ásvány-

kincsek keletkezése; kőolaj, 

földgáz 

Ismeretek  

A gombák sajátos testfelépítése és 

életműködése. A heterotróf gom-

bák életmód szerinti megkülön-

böztetése, biológiai jelentősége: 

szaprofiták-az anyagok körforgása; 

paraziták-növény, állat, ember- 

gombás fertőzései; szimbionták - 

mindkét élőlény számára előnyös 

együttélés, pl. zuzmók. Az együtt 

élő két egyed előnye a zuzmó te-

lepben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért nehéz a szivacsok helyét az 

élőlények rendszerében megtalál-

ni? 

A fonalas testfelépítésű  gombák 

nagyobb csoportjainak megisme-

rése határozókönyvek segítségé-

vel. [Rajzóspórás gombák (pl. a 

burgonyarák kórokozója), járom-

spórás gombák (pl. fejespenész), 

tömlősgombák (pl. ehető kucsma-

gomba, redős papsapkagomba 

(mérgező), nyári szarvasgomba), 

egysejtű tömlősgombák (a sarja-

dzással szaporodó élesztők, anya-

rozs, kenyérpenész, lisztharmat), 

bazídiumos gombák (pl. korall-

gomba, rókagomba, laskagomba, 

ízletes vargánya, farkastinórú 

(mérgező), pereszke, csiperke, 

tintagomba, gyilkos galóca (mér-

Kémia: mész, cellulóz. 

 

Fizika: energia. 

 

Földrajz:  A humuszképző-

dés. 
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Ismeretek  

Szivacsok álszövetes szerveződé-

se. A szivacsok különböző formái, 

a külső és belső sejtréteg jellemző 

sejtjei, azok működése. Ivartalan 

szaporodási formájuk: kettéosztó-

dás, bimbózás (gyöngysarjképzés). 

Ivaros szaporodásuk. 

 

Sir Alexander Fleming munkássá-

ga. 

gező), nagy őzlábgomba, susulyka 

(mérgező)].  

 

A gombák táplálkozás-élettani 

szerepének, a gombaszedés és 

tárolás szabályainak megismerése. 

 

A zuzmótelep testfelépítése és 

életfolyamatai közötti összefüggés 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid. Bakteriofág. Sej-

tes és nem sejtes szerveződés. 

Prokarióta, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita faj, 

plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció.Szilícium- és mészváz, 

sejtszáj, sejtgarat, lüktető-és emésztő űröcske, sejtközpont, ostor, csilló, álláb, 

szól, -gél állapot, mixotróf táplálkozás, kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alkaloid, 

antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazídiumos spóra, bimbózás, 

gyöngysarjképzés, hímnős. 

 

 

 

 

Tematikai egység 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 

Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Újszájúak testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizsgálata. Fona-

las, telepes, álszövetes szerveződés. 

Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlábúak és ízelt-

lábúak főbb jellemzői. 

A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a felépítés 

és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípusok méretkülönbségeinek 

megítélése. Összehasonlítás: az állati egysejtű és a többsejtű egyetlen sejtje. 

Az álszövet és a szövet definiálása. 

Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerveződés ös--

szehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok jellemző képvi-

selőinek tanulmányozása. A testfelépítés, testalkat és az életmód kapcsolatá-

nak megértése. Az állatcsoportok szervezeti differenciálódásának megismeré-

se. A mindenkori környezet változásaihoz való alkalmazkodás szerepének 

megértése az állatcsoportok jellemző tulajdonságainak kialakulásában. 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) összehasonlítása 

a gerincesek „egyenesági” elődeivel és a gerincesek nagyobb csoportjaival. 
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Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló kísérletezés, megfigyelés során 

a természettudományi megismerési módszerek gyakorlása. A gerincesek evo-

lúciós újításai, azon belül a belső váz jelentőségének megértése az életterek 

tartós meghódításában. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Az állati sejt sejtalkotói: sejtmag 

(maghártya, örökítőanyag), Golgi-

készülék, endoplazmatikus háló-

zat, mitokondrium, sejtközpont, 

lizoszóma, sejtplazma, sejthártya. 

A sejtszervecskék feladata. 

 

A főbb szövettípusok: hámszöve-

tek, kötő-, és támasztószövetek, 

izomszövetek, idegszövet felépíté-

se, jellemzése, előfordulása, mű-

ködési sajátosságai a szervekben, 

szervrendszerekben.  

Az idegsejtek típusai a sejt alakja, 

a nyúlványok elrendeződése, a sejt 

működése alapján. A gliasejt. 

 

Szövet- és szervátültetés (transz-

plantáció); beültetés (implantáció). 

Az állati sejtalkotók felismerése, 

megnevezése elektronmikroszkó-

pos felvételen és modellen. 

 

Mikroszkópi metszetek és ábrák, 

mikroszkópos felvételek vizsgála-

ta. Összehasonlítás: a simaizom, 

vázizom és szívizom szerkezeti és 

funkcionális összefüggéseinek 

elemzése, előfordulása és működé-

si jellemzői a szervekben. 

 

Rajzos ábra készítése a soknyúl-

ványú idegsejtről. Az idegsejt 

(neuron) részeinek megnevezése. 

 

 

Fizika: az elektronmikro-

szkóp. 

 

Vizuális kultúra: arányok 

megállapítása az ábrakészí-

téshez. 

 

Informatika: szöveg- és 

képszerkesztés. 

Ismeretek  

Csalánozók testfelépítése. A testfal 

jellemző sejtjei: csalánsejtek, a 

diffúz idegrendszert alkotó ideg-

sejtek, a hámizomsejtek, valamint 

a belső réteg emésztőnedveket 

termelő mirigysejtjei. Önfenntar-

tás, önreprodukció, önszabályozás. 

 

A férgek nagyobb csoportjai (fo-

nálférgek, laposférgek, gyűrűsfér-

gek) testszerveződése, önfenntartó, 

önreprodukáló és önszabályozó 

működése, életmódja. 

 

A puhatestűek nagyobb csoportjai 

(kagylók, csigák, fejlábúak) test-

szerveződése, külső, belső szim-

A sejtek működésbeli elkülönülé-

sének, a szövetetek kialakulásának 

eredménye a különböző állatcso-

portoknál. 

 

Ábraelemzés: a csalánozók testfa-

lának felépítése, a sejtcsoportok 

funkciói. 

 

A csalánozók megismerése hatá-

rozókönyvek és internetes böngé-

szés segítségével.  

A szaprofita férgek biogeográfiai, 

gazdasági hasznának, a parazita 

férgek állat- (ember-) egészség-

ügyi szerepének tanulmányozása.  

Tanulói vizsgálódás: A gyűrűsfér-

gek mozgása és belső szervei. 

Kémia: felületi feszültség, a 

mészváz összetétele, a kitin, 

diffúzió, ozmózis. 

 

Fizika: rakétaelv, emelőelv, 

a lebegés feltétele. 

 

Földrajz: korallzátonyok 

(atollok), a mészkő, a kőolaj 

és a földgáz képződése; 

földtörténeti korok. 

 A tenger, mint táplálékfor-

rás. 
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metriája, önfenntartó, önreprodu-

káló, önszabályozó működése. Az 

élőhely, életmód és az életfolya-

matok összefüggései. Főbb képvi-

selők az egyes csoportokban: éti-, 

kerti- és ligeti csiga; tavi- és fo-

lyami kagyló; tintahalak, nyolclá-

bú polip.  

 

Az ízeltlábúak csoportjaira jellem-

ző testfelépítés, önfenntartó, ön-

reprodukciós és önszabályozó 

működés. Származási bizonyíték a 

szelvényezett test. A törzsfejlődés 

során kialakult evolúciós „újdon-

ságok”(valódi külső váz kitinből, 

ízelt lábak kiegyénült harántcsíkolt 

izmokkal).  

Emberi-, állati-, növényi kórokozó 

férgek, ízeltlábúak és az általuk 

okozott betegségek, tünetek isme-

rete. 

 

 

A fajok beazonosítása határozók 

segítségével. Kiállítás a gyűjtemé-

nyekből. 

 

 A tengeri/édesvízi puhatestűek és 

ízeltlábúak szerepe az egészséges 

táplálkozásban.  

 

 A csáprágósok, ill. pókszabásúak 

fontosabb csoportjai: skorpiók, 

atkák és pókok 

 

A rovarok legfontosabb – hazánk-

ban is nagy fajszámmal előforduló 

– rendjei. A rendekben élő példa-

fajok keresése a természetben, 

állatkertben, múzeumokban, stb. 

 

Védekezés/ megelőzés a kóroko-

zókat terjesztő ízeltlábúak ellen. 

Ismeretek  

 

A gerincesek általános jellemzői, 

evolúciós újításai (Porcos, majd 

csontos belső váz. A kültakaró 

többrétegű hám, amely bőrré ala-

kul, csoportonként elkülöníthető 

függelékekkel. 

A tápcsatorna tagozódásai és az 

emésztést elősegítő mirigyek. 

A légzőszerv előbél eredetű kopol-

tyú vagy tüdő. 

A keringési rendszer zárt, központ-

ja a szív. Az erekben vér (plazma 

és alakos elemek) kering. 

Kiválasztó szervük a vese, a vérből 

szűr és kiválaszt. Ivarszervei a 

váltivarúságnak megfelelőek. 

Többnyire jellemző az ivari két-

alakúság és a közvetlen fejlődés. 

A neuro-endokrin rendszer szabá-

lyozza a működéseket (melynek 

idegrendszeri központja az agy). 

 

 

Gyakorlati feladat: az evolúció 

során kialakult gerinces szervek, 

szervrendszerek életfolyamatbeli 

(kültakaró, mozgás, táplálkozás, 

légzés, keringés, kiválasztás, sza-

porodás, hormonális és idegrend-

szeri szabályozás) eltéréseinek 

leírása a gerincesek alábbi na-

gyobb csoportjaiban: 

Halak: pl. tükörponty, csuka. Két-

éltűek: pl. zöld levelibéka, kecs-

kebéka. 

Hüllők: pl. zöld gyík, erdei sikló. 

Madarak: pl. házi galamb, házi 

tyúk. 

Emlősök: pl. házi nyúl. 

 

 

Fajismeret bővítése – különös 

tekintettel a védett gerincesekre-

határozókönyvek, falitáblák, inter-

net segítségével. 

 

Fizika: nyomás, hőmérsék-

let, hidraulika, optika, hang, 

ultrahang. 

 

Informatika: szövegszer-

kesztés, adattárolás, előhí-

vás. 

 

Kémia: hemoglobin, tenge-

rek és édesvizek sókoncent-

rációja. 

 

Földrajz: a kontinensek 

élővilága, övezetesség. 
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Beszámolók: az otthoni terrárium, 

akvárium lakóiról. Tapasztalatcse-

re a házi kisállat tartás-

ról/tenyésztésről. 

 

A gerincesek szerepe az egészsé-

ges emberi táplálkozásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, dendrit, 

axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos bélcsator-

na; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, kültakaró eredetű 

légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, vesécske típusú kivá-

lasztószerv; diffúz és központosult dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtöm-

lő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, hormonális/kémiai szabályozás. 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, magzat-

burok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, tolóláb, ugró-

láb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó és állandó testhő-

mérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 

 

 

 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Állatismeret, az állatok idegrendszere és érzékszerveik, szaporodásuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés alap-

jainak megismerése. Az állati viselkedés, mint alkalmazkodási folyamat be-

mutatása. Azonosságok és különbségek keresése az állati és emberi viselke-

dés között. Az érvelés, a vitakultúra fejlesztése. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miben különböznek az öröklött és 

tanult viselkedési elemek? Melyek 

a legfontosabb magatartásforma-

csoportok? Melyek az állatok 

kommunikációjának fajtái? 

Ismeretek 

A magatartáskutatás története: 

Darwin, Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von Frisch, 

Csányi (a kutatók módszerei, ta-

Különböző magatartásformák meg-

figyelése, azonosítása és elemzése 

filmeken (pl. Az élet erőpróbái; A 

magatartáskutatás története). 

 

Kiselőadások tartása, viták során 

saját vélemény megvédése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális és nem verbális 

kommunikáció. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

csoportos agresszió példái. 

 

Fizika: hang, ultrahang. 
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pasztalatai, magyarázatai). 

Öröklött magatartásformák (feltét-

len reflex, irányított mozgás, moz-

gásmintázatok). 

Tanult magatartásformák (bevéső-

dés, érzékenyítés, megszokás, felté-

teles reflex, operáns tanulás, belátá-

sos tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos visel-

kedések (tájékozódás, komfort-

mozgások, táplálkozási magatartás, 

zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos visel-

kedések (udvarlás, párzás, ivadék-

gondozás). 

A társas viselkedés; a társas kap-

csolatok típusai (időleges tömörü-

lés, család, kolónia). 

A háziállatok viselkedése.  

Az emberi természet. A tanulás és a 

gének szerepe az emberi viselke-

désben. Az emberi viselkedési 

komplexum, az ember és a legfej-

lettebb állatok viselkedése közötti 

különbségek, személyes és csopor-

tos agresszió, az emberi közösség, 

rangsor, szabálykövetés, az emberi 

nyelv kialakulása, az emberi hie-

delmek, az ember konstrukciós és 

szinkronizációs képességének 

megnyilvánulása a társadalomban. 

A gyermek fejlődése és szocializá-

ciója a családi közösségben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, tanulás 

és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, tanulás, adap-

táció, magatartáselem, magatartásegység. 
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Tematikai egység 

A növényi sejt. 

Szerveződési formák 

A növények országa. 

Valódi növények 

A növények élete 

Órakeret 

14 óra  

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoportosításá-

nak elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, növényismeret. Az állati sejt, 

állati szövetek.  

Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

Növényismeret, a növények szervei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép leírá-

sa, értelmezése. 

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli elrendeződés 

alapján. 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

 A növényi szervezet felépítésének és működésének összefüggése, megérté-

se. 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen jellemzők alapján 

különítjük el az állatokat és a 

növényeket? A moszatok 

testszerveződésének milyen típusait 

tudjuk megkülönbözteni? Merre 

mutat a fejlődés? Mi a moszatok 

biológiai jelentősége? 

Ismeretek 

A fénymikroszkóp részei és szak-

szerű használata. 

A növényi sejtalkotók [sejtplazma, 

sejthártya, sejtmag, mitokondrium, 

belső membránrendszer, sejtfal, 

színtest, zárvány, sejtüreg (vakuó-

lum)]. 

Prokarióta és eukarióta sejt, állati 

és növényi sejt összehasonlítása. 

Anyagcseretípusok. 

Differenciálódás, sejttársulás (har-

A testszerveződés és az anyagcsere 

folyamatok alapján annak magya-

rázata, hogy az élőlények természe-

tes rendszerében miért alkotnak 

külön országot a növények, a gom-

bák és az állatok. 

 

A sejtek működésbeli különbségei 

és a differenciálódás kapcsolatának 

megértése. 

Az egysejtű szerveződés és a több-

sejtű szerveződés típusainak bemu-

tatása a zöldmoszat példáján (sejt-

társulás, sejtfonal, teleptest). 

Anyagcseretípusok összehasonlítá-

sa. 

 

Kísérletek az ozmózis kimutatására 

(plazmolízis).  

A mikroszkópban látott kép nagyí-

tásának kiszámolása.  

Fizika: lencserendszerek, 

mikroszkóp. 
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monikamoszatok, fogaskerékmo-

szatok, gömbmoszatok), telepes 

(álszövetes), szövet, egyirányú 

osztódás: fonalas testfelépítés (bé-

kanyálmoszatok), két irányban: 

lemez (tengeri saláta), több irány: 

teleptest (csillárkamoszat).  

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a növények?  

Hogyan alkalmazkodott a harasztok 

testfelépítése a szárazföldi 

életmódhoz? Miben különböznek a 

nyitvatermők és a zárvatermők? 

Ismeretek 

A fényért, vízért való verseny, a 

szárazabb élőhelyeken való szapo-

rodás lehetőségének kapcsolata a 

növényvilág fejlődésével. 

A mohák, a harasztok, a nyitvater-

mők és a zárvatermők kialakulása, 

testfelépítése, életmódja (alkalmaz-

kodás a szárazföldi életmódhoz).  

Fajismeret: májmoha, tőzegmoha, 

háztetőmoha, lucfenyő, jegenyefe-

nyő, erdei fenyő, feketefenyő, vö-

rösfenyő, páfrányfenyő, boróka, 

tiszafa. 

A növényi szövetek csoportosítása 

és jellemzése. 

 

 

A fényért, vízért való verseny, a 

szárazabb élőhelyeken való szapo-

rodás lehetőségének összefüggésbe 

hozása a növényi szervek megjele-

nésével, felépítésével. 

 

Szerkezet és működés kapcsolatá-

nak bemutatása a növényi szövetek 

példáján.  

 

A különböző törzseknél megjelenő 

evolúciós „újítások” összefüggésbe 

hozása a szárazföldi élethez való 

hatékony alkalmazkodással. 

 

Növényi szövetpreparátum vizsgá-

lata fénymikroszkóppal, a látottak 

értelmezése. 

Filozófia: logika és kate-

góriák. 

 

Matematika: halmazba 

rendezés, csoportosítás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a növények 

életében? Mi a fotoszintézis 

jelentősége? Milyen formában  

választanak ki anyagokat a 

növények? Milyen tendenciák 

valósultak meg a növényvilág 

szaporodásának evolúciója során? 

Hogyan mozognak, hogyan 

növekednek a növények? 

 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó szervek 

(gyökér, szár levél) felépítése, mű-

ködése, módosulásai. 

A folyadékszállítás hajtóerőinek 

összefüggésbe hozása a szervek 

felépítésével. 

A gyökér hossz- és keresztmetsze-

tének, a fás szár és a kétszikű levél 

keresztmetszetének ismertetése 

sematikus rajz alapján, a látottak 

magyarázata. 

A fás szár kialakulásának és az 

évgyűrűk keletkezésének magyará-

zata. 

 

 

 

A víz útjának megfigyelése festett 

vízbe állított fehér virágú növénye-

Fizika: adhézió, kohézió, 

diffúzió. 

 

Földrajz: a földrajzi öve-

zetesség. 

 

Kémia: etén, ozmózis.  
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A gyökér, a szár és a levél felépíté-

se, szövettani szerkezetük, típusaik, 

módosulásaik.  

A felsorolt szervek működése és 

szerepük a növény életében.  

A Liebig-féle minimumtörvény. 

A virág részei és biológiai szerepe. 

Kapcsolat a virág és a termés kö-

zött. 

A virágos növények reproduktív 

működései, az ivaros és az ivartalan 

szaporodás/szaporítás.  

A termés és a mag. A csírázás fo-

lyamata.  

A hormonok (auxin, citokinin, gib-

berellin, etilén, abszcizinsav) sze-

repe a növények életében. 

A növények mozgása.  

ken. 

 

Az ivaros és az ivartalan szaporo-

dás/szaporítás összehasonlítása, 

előnyeik és hátrányaik összevetése. 

 

Példák a virágzás és a nappalok-

éjszakák hosszának összefüggésére. 

 

 

Filmelemzés (Attenborough: A 

növények magánélete). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, differenciálódás, 

féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, autotróf anyagcsere, heterotróf 

anyagcsere, fotoszintézis. 

Moha, spóra, ivarsejt, kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, hajtásos 

növény, nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, kettős 

megtermékenyítés, osztódó szövet, állandósult szövet, kambium. 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás,  egy-

laki növény, kétlaki növény, ivartalan szaporodás, regeneráció, kétszakaszos 

egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállítás, párologtatás, csírázás, ivartalan 

szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt  

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló tudja használni a fénymikroszkóp különböző fajtáit, ahhoz előkészíteni 

a vizsgálati anyagokat. Vizsgálatainak eredményeit rajzban/fényképekkel és 

írásban rögzítse. 

Ismeri a vírusok, baktériumok biológiai egészségügyi jelentőségét, az általuk 

okozott emberi betegségek megelőzésének lehetőségeit, a védekezés formáit. 

Ismeri a féregfertőzéseket és azok megelőzési feltételeit, a kullancscsípés 

megelőzését, a csípés esetleges következményeit. 

A biológiai szerveződési szinteknek megfelelő sorrendben tanult nagyobb 

élőlénycsoportok ( mikróba, növény, állat, gomba ) elhelyezése a törzsfán. Ok-

okozati összefüggések felismerése az élőlények testfelépítése, életműködése, 

életmódja között. Az életmód és a környezet kölcsönhatásainak ismerete. 

Az állatok különböző magatartásformáinak ismerete, ill. felismerése példákból. 

 

Tematikai egység 

 

Ökológia. 

Az élőlények környezete Ökoszisztéma Életközösségek 

Órakeret 

14 óra 
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Előzetes tudás 

Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. Tápláléklánc, 

termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és kőszénképződés, lebontó szerveze-

tek, foszfátüledék, populációs kölcsönhatások. Életközösségek. Biomok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. Annak 

megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség fenntartásában és a 

normakövetésben. Annak felismerése, hogy környezetünk is hatással van 

egészségünkre. Annak megértése, hogy hogyan vezet(ett) az ember tevékeny-

sége környezeti problémák kialakulásához. Az ökológiai egyensúly 

értelmezése. 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat fokozatos 

megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekapcsolása, a 

környezettudatosság fejlesztése. 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli válto-

zásának értelmezése. Magyarország gazdag élővilágának, természeti csodái-

nak tudatosítása (nagyvadak, madárvilág, ritka növények, Gemenci erdő, Őr-

ség, Kis-Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tisza-tó). 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen módon 

hathat egymásra két populáció? Mi 

az összefüggés a testtömeg, a 

testhossz és a testfelület között? 

Miért nem nő korlátlanul a 

populációk létszáma az idő 

függvényében? 

 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési szintek. 

Élettelen környezeti tényezők. Az 

élőlények alkalmazkodása az élette-

len környezeti tényezőkhöz; gene-

ralista, specialista, indikátor fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, jellemzői. 

A populációk változása (populáció-

dinamika): szaporodóképesség, 

termékenység, korlátolt és korlátlan 

növekedés. 

Az élő ökológiai tényezők – popu-

lációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, környezet-

Tűrőképességi görbék értelmezése 

(minimum, maximum, optimum, 

szűk és tág tűrés), összefüggés fel-

ismerése az indikátor-

szervezetekkel.  

 

 

Víz, talaj és levegő vizsgálata. 

 

A testtömeg, a testfelület és az élő-

hely átlaghőmérséklete közötti ös--

szefüggések elemzése. 

Esettanulmány alapján összefüggé-

sek felismerése a környezet és az 

élőlény tűrőképessége között. Pro-

jektmunka a környezeti tényezők, 

az életfeltételek és az élőlények 

életmódja, elterjedése közötti ös--

szefüggésről.  

Egyszerű ökológiai grafikonok 

készítése. 

A populációk ökológiai (és geneti-

kai) értelmezése. 

 

Az egyes élőlény-populációk közti 

Matematika: normál el-

oszlás, grafikonos ábrázo-

lás. 

 

Informatika: prezentáció-

készítés, internethasználat. 

 

Földrajz: korfa, demográ-

fiai mutatók. 

 

Kémia: indikátor. 

 

Kémia: műtrágyák, nö-

vényvédőszerek. 

 

Matematika: mérés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

Kárpát-medence történeti 

ökológiája (pl. fokos gaz-

dálkodás, lecsapolás, víz-

rendezés, szikesek, erdőir-

tás és -telepítés, bányá-

szat, nagyüzemi gazdál-
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védelem. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Milyenek az ökoszisztéma energia-

viszonyai? Mi hajtja az anyag kör-

forgását az ökoszisztémában? Öko-

lógiai alapon magyarázzuk meg, 

miért drágább a hús, mint a liszt? 

 

Ismeretek 

Az ökoszisztéma fogalma, az élet-

közösség ökoszisztémaként való 

értelmezése.  

Anyagforgalom: termelők, fogyasz-

tók és lebontók szerepe,  

táplálkozási lánc és hálózat különb-

sége. 

A szén, az oxigén, a víz és a nitro-

gén körforgása – az élőlények sze-

repe e folyamatokban. 

Az anyagforgalom és az energia-

áramlás összefüggése, mennyiségi 

viszonyai az életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj 

(faj/egyed diverzitás) és az öko-

szisztéma szintjén (pl. élőhelyek 

sokfélesége, a tápláléklánc szintjei-

nek száma). 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a Kárpát-

medence jellegzetes életközösségei 

a magyarság 1000 éves történelme 

során? Milyen fás és fátlan társulá-

sok jellemzőek Magyarországon? 

Milyen ezeknek a növény- és állat-

világa? 

Hol találunk természeteshez közeli 

társulásokat? Milyen következmé-

nyekkel jár az emberi tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen környeze-

tem élővilágát? Mit védjünk? 

 

Ismeretek: 

A társulatok szintezettsége és min-

tázata, kialakulásának okai. 

A legfontosabb hazai klímazonális 

és intrazonális fás társulások (tatár-

kölcsönhatások sokrétűségének pél 

A biomassza, a produkció és 

egyedszám fogalmának összeha-

sonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és energia 

piramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelmezése. Az 

életközösségek mennyiségi jellem-

zőinek vázlatos ábrázolása. 

A biomassza és a produkció globá-

lis éghajlati tényezőktől való függé-

sének értelmezése.  

A globális éghajlat-változások le-

hetséges okainak és következmé-

nyeinek elemzése. 

Globális környezeti problémák 

(fokozódó üvegházhatás, savas eső, 

„ózonlyuk”) következményeinek 

megismerésén keresztül az emberi 

tevékenység hatásának vizsgálata. 

Helyi problémák elemzése: a vizes 

élőhelyek lecsapolásának követ-

kezményei, a tarvágás és az erdé-

szeti mélyszántás hátrányai, a  ro-

varölő permetezőszerek hatása a 

táplálékhálózatra, a külszíni bányá-

szat hatása, zöldmezős beruházá-

sok, fényszennyezés, stb.dákkal 

történő igazolása.  

A társulások életében bekövetkező 

változások természetes és ember 

által befolyásolt folyamatának ér-

telmezése. 

 

Egy tó feltöltődésének folyamatán 

keresztül az életközösségek előre-

haladó változásainak bemutatása. 

 

A Kárpát-medence egykori és mai 

élővilágának összehasonlítása. 

 

Terepgyakorlat: egynapos kirándu-

lások a lakóhelyi környezet tipikus 

társulásainak megismerésére és a 

fajismeret bővítésére (növényhatá-

rozás és TWR-értékek használata). 

 

Terepen vagy épített környezetben 

kodás). 

 

Földrajz: hazánk nagy 

tájai, talajtípusok. 

 

Fizika: hossz-, terület- 

felszín-, térfogatszámítás; 

mértékegységek, átváltá-

sok; nagyságrendek; hal-

mazok használata, osztá-

lyokba sorolás, rendezés. 

 

Kémia: műtrágyák, eutro-

fizáció. 



24 

juharos-lösztölgyes, cseres-tölgyes, 

gyertyános-tölgyes, bükkös; liget-

erdők, karsztbokorerdő). 

A legfontosabb hazai fátlan társulá-

sok (sziklagyepek, szikes puszták, 

gyomtársulások). 

A homoki és a sziklai szukcesszió 

folyamata. 

Magyarország nemzeti parkjai. 

Néhány jellemző hazai társulás (táj, 

életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti kép-

ének, tájainak néhány fontos átala-

kulása az emberi gazdálkodás kö-

vetkeztében. Tartósan fenntartható 

gazdálkodás és pusztító beavatko-

zások hazai példái. 

A természetvédelem hazai lehető-

ségei, a biodiverzitás fenntartásá-

nak módjai. Az emberi tevékenység 

életközösségekre gyakorolt hatása, 

a veszélyeztetettség formái és a 

védelem lehetőségei. 

végzett ökológiai vizsgálat során az 

életközösségek állapotának leírásá-

ra szolgáló adatok gyűjtése, rögzí-

tése, a fajismeret bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma 

felismerése és tanulmányozása: 

okok feltárása, megoldási lehetősé-

gek keresése. 

 

A lokális és globális megközelítési 

módok alkalmazása egy hazai öko-

lógiai rendszer tanulmányozása 

során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és 

hosszúnappalos növény, indikátorfaj,  szimbiózis, kompetíció, kommenzalizmus, 

antibiózis, parazitizmus, predáció. 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó (reducens), 

csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai produkció, bio-

massza. 

Biotóp,társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, aszpektus, szukcesszió, pionír 

társulás,zárótársulás, degradáció, klímazonális társulás, intrazonális társulás, in-

vazív faj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elektron-

mikroszkópos szerkezete és anyagcseréje 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Ozmózis. 

Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 
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Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák bioló-

giai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik közötti 

kapcsolat megértése. 

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása. 

A növényi, és az állati sejt szerkezete közötti különbségek megértése.  

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát felhaszná-

ló „gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon molekulákból 

épül fel. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat erősí-

tése. 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért mondható el, hogy az élet és 

a víz elválaszthatatlan? 

Miért nem pusztulnak el a halak a 

befagyott Balatonban? 

Milyen változások történnek a zse-

latin tartalmú puding főzésekor? 

Mi tartalmaz több koleszterint: 

egységnyi vaj, disznózsír vagy 

margarin? 

Milyen változáson mennek át a tej 

fehérjéi forraláskor és a tej megal-

vadásakor? 

Miért nem helyes a fontos – kevés-

bé fontos megjelölés használata az 

élő szervezetben előforduló ele-

meknél? 

Mennyivel mutat összetettebb szer-

kezetet az elektronmikroszkópos 

kép a fénymikroszkóposénál? 

A szilikózis nevű tüdőbetegség 

kialakulásában milyen szerepük 

van a sejtek „utcaseprőinek”, a 

lizoszómáknak? 

Az erjedés az energianyerés szem-

pontjából kevésbé hatékony folya-

mat, mint a biológiai oxidáció. 

Miért él vele mégis az emberi szer-

vezet? 

Miért érzed édesnek a kenyeret, ha 

A szerkezet és a biológiai funkció 

kapcsolatának bemutatása az élő 

szervezet szerves molekuláinak 

példáján. 

 

A sejtalkotók felismerése vázlatraj-

zon és elektronmikroszkópos ké-

pen. 

A sejtről és a sejtalkotókról készült 

mikroszkópos képek, modellek 

keresése a neten, a képek szerkesz-

tése és bemutatása digitális előadá-

sokon. 

A felépítő és lebontó folyamatok 

összehasonlítása (kiindulási anya-

gok, végtermékek, a kémiai reakció 

típusa, energiaviszonyok). 

Kémia: fémek, nemfémek, 

kötéstípusok, szervetlen és 

szerves anyagok, oldatok, 

kolloid rendszerek, delo-

kalizált elektronrendszer, 

kondenzáció, hidrolízis, , 

zsírok és olajok, szénhid-

rátok, fehérjék és nuklein-

savak. 

oxidáció, redukció, stan-

dardpotenciál, aktiválási 

energia, katalizátor. 

 

Fizika: hőmozgás, hidro-

sztatikai nyomás. 

fénymikroszkóp és elekt-

ronmikroszkóp hullám-

hossz, színek és energia. 

 

Informatika: táblázat ké-

szítése, képszerkesztés. 

  

Vizuális kultúra: térbeli 

szerkezetek, hossz- és 

keresztmetszeti ábrák. 
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sokáig rágod? 

Melyek a fotoszintézis és a biológi-

ai oxidáció közös jellemzői? 

 

Ismeretek 

Az élő szervezetben előforduló 

legfontosabb biogén elemek, szer-

vetlen és szerves molekulák  

(a lipidek, a szénhidrátok, a fehér-

jék, és a nukleinsavak) . 

A sejt szerkezete és alkotói, az 

egyes sejtalkotók szerepe a sejt 

életében. 

Anyagszállítás a membránon ke-

resztül. 

A sejtosztódás típusai és folyama-

tai, programozott és nem progra-

mozott sejthalál.  

A sejtek osztódó képessége, őssejt 

kutatás.  

Az anyagcsere sajátosságai és típu-

sai energiaforrás és szénforrás alap-

ján.  

Az enzimek felépítése és működé-

se. 

A szénhidrátok lebontása a sejtben.  

A szénhidrátok felépítő folyamata, 

a fotoszintézis. 

Szent-Györgyi Albert munkássága.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és  poliszacharid, aminosav, pep-

tidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, NAD+, NADP+, koenzim-A, 

DNS, RNS.  

Citoplazma, sejtváz, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszóma, Golgi-

készülék, lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, kromoszóma, mitózis, 

meiózis.  

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidáció, fo-

toszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 
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12. évfolyam 

A középiskolai tanulmányok utolsó évfolyamán feldolgozásra kerülő témakörök középpontjában 

az ökológiai szemlélet kialakítása, az emberi szervezet felépítésének és működésének megismerése, az 

ember testi és lelki egészsége közötti kapcsolat megértetése szerepel. Kiemelt szerepet kap a minden-

napi élet biológiai problémáinak megismerése, a családtervezés és a tudatosan vállalt egészséges élet-

mód biológiai alapjainak elsajátítása. 

 

12. évfolyam 

A tematikai egységek áttekintő táblázata 

 

12. évfolyam 
Összes 

óra 

Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai, az öröklődés 14 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Kültakaró és mozgás. Az 

ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és vérkeringés Immunológiai szabá-

lyozás. Az immunválasz alapjai 

24 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 6 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 16 

Evolúció. Biológiai evolúció. Rendszerbiológia és evolúció 4 

Összesen 64 

 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzés-

re ismétlésre szánt órákat is. 
 

Szabadon tervezhető órakeret alapján felhasználható óraszám:             64 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:                                            6 óra  

 

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés:                      3 óra 

Ismétlés:                                     2  óra  

 Kaposvár és környéke természeti értékeinek megtekintése:    1óra 
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Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai Az öröklődés 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
A sejtek felépítése és működése.  

Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos ismeretek 

alapján a molekuláris genetika eredményeinek, alkalmazása szerepének meg-

értése a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek formáló-

dásában.  

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és gyógyszeriparra, 

a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és jelentőségének 

belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati ténye-

zők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megértése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének felismeré-

se. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség 

fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti 

problémák kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos kockázatok, az egyén 

felelősségének felismerése. 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek (tudo-

mánytörténeti vonatkozások is) megismerése. 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi öröklődés pél-

dáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok megoldásá-

val. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.  

Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika eszközrendsze-

rének használata a biológiában. 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mit jelent a „félig megmaradó” 

lemintázódás a DNS megkettőző-

désében? 

Miért bonyolult a DNS információ-

tartalmának a megfejtése? 

Hogyan reagál egy működő lac-

operon arra, hogy a táptalajból el-

fogy a tejcukor? 

Melyek a legismertebb génátviteli 

A DNS örökítő szerepének értel-

mezése. 

A kodonszótár használata a pont-

mutációk következményeinek leve-

zetéséhez. 

 

Érvelés a géntechnológia alkalma-

zása mellett és ellen.  

A hétköznapi életben is elterjedten 

használt fogalmak (GMO, klón, gén 

stb.) jelentésének ismerete, szaksze-

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 

 

Informatika: az informá-

ciótárolás és 

-előhívás módjai. 

 

Etika: a tudományos 

eredmények alkalmazásá-

val kapcsolatos kérdések. 
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eljárások? 

Miért használható a bűnüldözésben 

a DNS-chip? 

Hogyan „készült” a Dolly nevű 

bárány? 

Mit jelent a génterápia? 

Gondold végig, milyen mutagén 

források találhatók a lakásotokban? 

 

Ismeretek 

A DNS örökítőanyag-szerepe.  

RNS-szintézis és -érés. 

A genetikai kód és tulajdonságai. 

A fehérjeszintézis folyamata  

A génműködés szabályozásának 

alapjai  

A mutáció és típusai, valamint kö-

vetkezményei (Down-kór, Klinefel-

ter- és a Turner-szindróma, rák). 

A genetikai információ tárolása, 

megváltozása, kifejeződése, átadá-

sa, mesterséges megváltoztatása.  

Nukleotid szekvencia leolvasása. 

Plazmidok és az antibiotikum-

rezisztencia, transzgenikus élőlény. 

DNS-chip, 

reproduktív klónozás (Dolly), 

GMO-növények és állatok, 

mitokondriális DNS.  

Humángenom-programok, génterá-

pia. 

A környezet és az epigenetikai 

hatások. 

Mutagén hatások. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Hogyan érvényesülnek a Mendel-

szabályok az AB0 és RH vércso-

port öröklődésében? 

Miért nevezzük a nemhez kapcsolt 

gének öröklődését „cikk-cakk” 

öröklődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb orszá-

gában a vérrokonok házassága? 

Mi a valószínűsége a fiú, ill. a lány 

utódok születésének? 

Hogyan örökölhette egy férfi a 

vörös-zöld színtévesztés betegsé-

rű használata. 

A biotechnológia gyakorlati alkal-

mazási lehetőségeinek bemutatása 

példákon keresztül. 

 

A molekuláris genetika korlátainak 

és az ezzel kapcsolatos etikai meg-

fontolásoknak a bemutatása. 

Az öröklődés folyamatainak leírása 

és magyarázata, az összefüggések 

felismerése. 

 

A genetikai tanácsadás szerepének 

belátása az utódvállalásban. 

Családfaelemzés. 

A környezeti hatásoknak az öröklő-

désben betöltött szerepének magya-

rázata. 

 

Mendel és Morgan kutatási mód-

szerének és eredményeinek értel-

mezése.  

A mendeli következtetések korláta-

inak értelmezése. 

Genetikai feladatok megoldása. 

Családfa alapján következtetés egy 

jelleg öröklődésmenetére. 

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 

 

Matematika: a valószínű-

ség-számítás és a statiszti-

ka alapjai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: A 

vérzékenység öröklődése 

az európai királyi csalá-

dokban. 

Rokonházasság a fáraók 

dinasztiáiban. 

A kommunista diktatúra 

ideológiai alapú tudo-

mányirányítása (Micsu-

rin). 
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gét, ha  szülei egészségesek voltak? 

Miért kell a hibrid kukorica vető-

magját évente újra előállítani? 

Miért gyakoribbak az öröklődő 

betegségek zárt közösségekben? 

 

Ismeretek 

Domináns-recesszív, intermedier és 

kodomináns öröklődés. 

A három Mendel-törvény.  

Egygénes, kétgénes és poligénes 

öröklődés. 

Génkölcsönhatások, random ke-

resztezés, letális hatások. 

A nemi kromoszómához kötött 

öröklődés. 

A humángenetika vizsgálati mód-

szerei (családfaelemzés, ikerkutatás 

). 

A Drosophila (ecetmuslica) mint a 

genetika modellszervezete. 

A mennyiségi jellegek öröklődése. 

Környezeti hatások, örökölhetőség, 

hajlamosító gének, küszöbmodell,  

heterózishatás (pl. hibridkukorica, 

brojlercsirke), anyai öröklődés. 

Genetikai eredetű betegségek (albi-

nizmus, színtévesztés, vérzékeny-

ség, sarlósejtes vérszegénység, 

Down-kór, csípőficam, magas vér-

nyomás, stb.). 

A genetikai tanácsadás alapelvei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, triplet, a genetikai kód, kodon, antikodon ge-

nom, genomika, gén, allél, lac-operon, mobilis genetikai elem, mutáció, mutagén, 

rekombináns DNS-technológia, restrikciós enzim, transzgenikus élőlény, GMO-

élőlény, genomprogram. 

Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, he-

mizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesztelő ke-

resztezés, uj reciprokkeresztezés. 
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Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Kültakaró és mozgás Az ember táplálkozása, légzése és 

kiválasztása, a vér és vérkeringés  

Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 

Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 

Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani ismeretek 

A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges mód-

jainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és elfoga-

dásának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak megol-

dásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv és a 

szervezet szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati té-

nyezőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának felismerése, az 

egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása. 

Az immunválasz alapjainak, szemléletmódjának, az egészségügyre, a beteg-

ségek gyors felismerésére, a megelőzésére és a társadalom higiéniai kultúrájá-

ra való hatásának a megismerése.  

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése.  

Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) kapcsolatá-

nak megértése. 

Szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 

Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, alkalmazásának 

milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, jelen-

ségek formálódásában.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környe-

zeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai problémák) kialakulásá-

hoz, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos felelősségnek a belátása. 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a jelentősége a bőrben levő 

verejték és faggyúmirigyeknek? 

Milyen előnyökkel és milyen hát-

rányokkal járhat a napozás? 

Az izomláz kialakulásának és meg-

szűnésének értelmezése a sejtek és 

szervek anyagcseréjének összekap-

csolásával.  

A láz lehetséges okainak magyará-

zata.  

Fizika: gravitáció, mun-

kavégzés, forgatónyoma-

ték. 

 

Kémia: Ca-vegyületek. 
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Hogyan alakulnak ki az emberi 

fajra jellemző bőrszín változatok? 

Hogyan használhatók a biológiai 

ismeretek a helyes bőrápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhető meg a 

csontritkulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb nagy-

ujja nem fordítható szembe a többi-

vel? 

Milyen összefüggés van a csigo-

lyák felépítése és sokrétű funkciója 

között? 

Milyen anyagok és folyamatok 

szolgáltatják az izom működéséhez 

szükséges energiát? 

Hogyan előzhetők meg a mozgás-

szervi betegségek? 

Ismeretek 

Az emberi bőr felépítése, biológiai 

szerepe és működése. 

A bőr rétegei, szöveti szerkezete, 

mirigyei (emlő is), a benne találha-

tó receptorok. A neuroendokrin 

hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgás szervrendszer felépítése 

és működése: 

 a csont- és izomrendszer ana-

tómiai felépítése, szöveti szer-

kezete, kémiai összetétele, 

 a mozgás idegi szabályozása. 

Az izomműködés molekuláris 

mechanizmusa 

A mozgásszegény és a sportos 

életmód következményei, a váz- és 

izomrendszer betegségei. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Hogyan emésztődik meg a szalon-

nás tojásrántotta a szervezetünk-

ben? 

Mi a bélbaktériumok élettani mű-

ködése? 

Hogyan függ össze a testsúly meg-

őrzése a helyes táplálkozással? 

Változik-e a be- és kilégzés az űr-

A testépítés során alkalmazott táp-

lálék kiegészítők káros hatásainak 

elemzése. 

A női és férfi váz- és izomrendszer 

összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és akaratlagos 

szabályozásának összehasonlítása. 

A médiában megjelenő áltudomá-

nyos és kereskedelmi célú közle-

mények, hírek kritikai elemzése. 

Az elsősegély- nyújtás gyakorlása. 

 

 

A tápcsatorna reflexes folyamatai-

nak és az éhségérzet kialakulásának 

magyarázata. 

A szervrendszerek egészséges álla-

potát jelző adatok elemzése. 

A szén-monoxid és szén-dioxid 

okozta mérgezés tüneteinek felis-

merése és a tennivalók ismerete.  

 

Érvek gyűjtése a szűrővizsgálatok 

fontosságáról. 

 

A szervrendszerekhez kapcsolódó 

civilizációs betegségek kockázati 

tényezőinek elemzése. 

 

Pulzus és vérnyomásmérés. 

 

Az IKT lehetőségeinek felhasználá-

sa gyakorlati problémák megoldá-

sában. 

 

Az immunrendszer azon képesség-

ének bemutatása, amely nemcsak a 

„saját – nem saját”, hanem a „ve-

szélyes – nem veszélyes” között is 

különbséget tud tenni, 

A veleszületett és az egyedi élet 

során szerzett immunválasz kapcso-

latának elemzése.  

Példák gyűjtése a higiénia, a 

gyógyszer- és táplálkozási allergiák 

első tüneteiről. 

A fertőzések és az életmód szerep-

ének magyarázata az immunválasz-

Testnevelés és sport: az 

edzettség növelése, a meg-

felelő testalkat kialakítása. 

 

Fizika: nyomás, gáztörvé-

nyek. 

 

Ének-zene: hangképzés. 

 

Kémia: kémiai számítá-

sok, pH, szerves kémia, 

sav-bázis reakciók, szer-

ves kémia: makromoleku-

lák hidrolízise, karbamid. 

 

Vizuális kultúra: metsze-

tek. 

 

Kémia: szénhidrátok, nuk-

leinsavak, fehérjék. 

 

Informatika: információtá-

rolás és előhívás. 
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kabinban, ha a levegő összetétele és 

nyomása megegyezik a tengerszinti 

légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett levegő 

mesterséges lélegeztetésre? 

Milyen környezeti hatások és káros 

szokások veszélyeztetik légző szerv 

rendszerünk egészségét? 

Miért lehet a cukorbetegek vizelet-

ében jelentős mennyiségű cukor és 

leheletükben aceton? 

Hogyan változik a vizelet mennyi-

sége és összetétele, ha sok vizet 

iszunk, vagy erősen sós ételt fo-

gyasztunk? 

Mi a vérdopping? 

Milyen káros következményekkel 

jár a vér albumin tartalmának a 

csökkenése, és ez mikor fordulhat 

elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra az erek 

összes keresztmetszetének szűkülé-

se, ill. tágulása? 

Hogyan változik a keringési perc-

térfogat az edzetlen és a rendszere-

sen sportoló ember szervezetében? 

Hogyan módosulhat a légzés és a 

vérkeringés feleléskor? 

Melyek a leggyakoribb szív- és 

érrendszeri betegségek, és ezek 

hogyan előzhetők meg? 

Ismeretek 

A táplálkozás, a légzés, a kiválasz-

tás és a vérkeringés szervrendszer-

ének felépítése, működése, különös 

tekintettel az anyagcserében és a 

homeosztázis kialakításában betöl-

tött szerepükre.  

A táplálkozás, a légzés, a vérkerin-

gés és a kiválasztás szabályozása. 

A szív ingerületkeltő és vezető 

rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és biológiai 

jellemzői, és szerepe az élő szerve-

zet belső egyensúlyának kialakítá-

sában. 

A véralvadás folyamata. 

A táplálkozáshoz, a kiválasztáshoz,  

ban. 

Az elmúlt időben jelentkezett influ-

enzajárványok tapasztalatainak 

elemzése. 

A vérátömlesztés és a szervátültetés 

során fellépő immunproblémák 

elemzése. 

A hétköznapi nyelvhasználatban 

elterjedt idegen szavak (pl. AIDS) 

helyes használata. 
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a légzéshez és a vérkeringéshez 

kapcsolódó civilizációs betegségek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért duzzadnak meg fertőzések 

hatására a nyirokcsomók? 

Milyen kapcsolat van az immun-

rendszer sejtjei között? 

Miért kapnak védőoltásokat a távoli 

földrészekre utazók? 

Miért nincs RH-összeférhetetlenség 

annál a házaspárnál, ahol a feleség 

RH+? 

Miért alakulhat ki pollen allergia? 

Hogyan győzi le szervezetünk a 

vírus- és baktériumfertőzéseket? 

Hogyan védekezik szervezetünk a 

daganatsejtek ellen? 

 

Ismeretek 

Az immunrendszer résztvevői, sej-

tes és oldékony komponensei, főbb 

feladatai.  

Veleszületett és az egyedi élet so-

rán szerzett immunválasz. 

A vércsoportok, vérátömlesztés,  

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun betegségek, 

a szerzett (pl. AIDS) és örökölt 

immunhiányok, valamint a rák és a 

fertőzések elleni immunválasz főbb 

mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a betegsé-

gek megelőzésében. 

Védekezés a vírus- és baktérium-

fertőzések és a daganatsejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai eltéré-

sek az immunválaszban. 

Biológiai (immun-)terápiák és 

perspektívájuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízület, miofibril-

lum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, izomtónus, mio-

zin, aktin, ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-foszfát, mioglobin, Cori-

kör. 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigyek, emésztőnedvek,  

emésztőenzimek, minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere, 

külső gázcsere, légcsere, léghólyagok, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapaci-

tás, légzési perctérfogat, légmell, nefron, szűrés, visszaszívás, kiválasztás, szűrlet, 
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vizelet, vérplazma, limfocita, granulocita, monocita, pulzustérfogat, keringési 

perctérfogat, nyugalmi perctérfogat. 

Immunrendszer-hálózat,  antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejtek, falósej-

tek, nyúlványos sejtek, antitest, antigén felismerés, a veleszületett (természetes) 

immunválasz, szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és örökölt 

immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás. 

Tematikai egység Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 

Sejtosztódás: mitózis, meiózis.  

Hormonrendszer. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. 

A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.  

A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja melletti ér-

vek megismerése és elfogadtatása. 

Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és kockázatainak a 

felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen alapuló véleményalkotás 

fejlesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közösségek etikai elvei-

nek megismerése, összevetése.  

Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az utódvállalás-

ban. 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért van a férfiak kilövellt ondó-

jában 300-400 millió spermium?  

Hogyan szabályozza a hormon-

rendszer a méh és a petefészek 

ciklusos működését? 

Hogyan képződnek a hímivarsejtek 

és a petesejtek? 

Hogyan mutatható ki a vizeletből a 

korai terhesség? 

Miért veszélyes a művi terhesség-

megszakítás? 

Hogyan történik a magzat táplálá-

sa? 

 

Ismeretek 

Az ember nemének meghatározá-

sának különböző szintjei (kromo-

A női nemi ciklus során a petefé-

szekben, a méh nyálkahártyában, a 

testhőmérsékletben és a hormon-

rendszerben végbemenő változások 

összefüggéseinek magyarázata.  

A meddőséget korrigáló lehetséges 

orvosi beavatkozások megismerése 

és a kapcsolódó etikai problémák 

elemzése. 

 

Az anyai és a magzati vérkeringés 

kapcsolatának bemutatása, össze-

függésének igazolása az egészséges 

életmóddal. 

 

A családtervezés lehetőségei, a 

fogamzásgátlás egyes módszerei-

nek előnyei és hátrányai. 

 

Vizuális kultúra: a nőideál 

változása a festészetben és 

szobrászatban a civilizáció 

kezdeteitől napjainkig. 
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szómális, ivarszervi és pszichosze-

xuális nem). 

A férfi és női nemi szervek felépí-

tése, működése, és a működés sza-

bályozása.  

A spermium és a petesejt érése. A 

meddőség okai.  

A hormonális fogamzásgátlás alap-

jai.  

A megtermékenyítés sejtbiológiai 

alapjai. 

A terhesség és a szülés. 

Az ember egyedfejlődése, a méhen 

belüli és a posztembrionális fejlő-

dés fő szakaszai. 

A szexuális úton terjedő betegségek 

és elkerülésük módjainak megis-

mertetése.  

 

A szexuális tartalmú adathalászat 

lehetséges veszélyeinek elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és ejakuláció, 

tesztoszteron, , ovuláció, sárgatest, ösztrogén, progeszteron,menstruáció,  meg-

termékenyítés, beágyazódás, lombikbébi,  koriongonadotropinok, vetélés, abor-

tusz, magzatburok, embriópajzs, embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció. 

 

 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: fehérjék, 

szteroidok. 

Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. A  sejt felépítése és 

működése. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a belső 

környezet dinamikus állandóságának kialakításában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros 

hatásainak hangsúlyozása. 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.  

A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a kiala-

kulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és gyógyításuk 

lehetséges módjai. 

A nemkívánatos médiatartalmak elhárítására megfelelő kommunikációs stra-

tégiák fejlesztése.  

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos kerülése. 

Nemzeti öntudat fejlesztése magyar tudósok munkásságának megismerése 

által.  
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Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a különbség a belső- és a külső 

elválasztású mirigyek között? 

Miért van szükség a szervezetben a 

sejtek kommunikációjára? 

Milyen kapcsolat van az idegi és a 

hormonális szabályozás között? 

Miért nagyobb a pajzsmirigyünk 

télen, mint nyáron? 

Miért nő meg egyes fogságban tartott 

emlősök mellékveséje? 

Milyen veszélyekkel jár a hormontar-

talmú doppingszerek alkalmazása? 

Mely betegségek vezethetők vissza a 

hormonrendszer zavarára? 

 

Ismeretek 

A belső elválasztású mirigyek hor-

monjai és azok hatásai. A szövetek-

ben termelődő hormonok és hatásuk. 

 

A hormonok hatásmechanizmusa. 

A vércukorszint hormonális szabá-

lyozása. 

A hormontartalmú doppingszerek 

hatásai és veszélyei. A hormonrend-

szer betegséget jelző kórképek felis-

merése és kezelésük megismertetése. 

Cukorbetegség és a pajzsmirigy 

rendellenességek A hormonok hatása 

a viselkedésre. 

Az anabolikus szteroidok veszélyei. 

Az egészséget befolyásoló rizikófak-

torok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Hogyan fogják fel, és hogyan továb-

bítják az idegsejtek a külvilág jeleit? 

Hogyan okoz bénulást és halált a 

nyílbéka mérge? 

Mi a gerincvelő és az agy szerepe az 

idegi szabályozásban? 

Melyek az agykéreg legfontosabb 

A hormonok kémiai összetétele 

és hatásmechanizmusa közötti 

kapcsolat megértése. 

Annak elemzése, hogyan befolyá-

solják a belső elválasztású miri-

gyek hormonjai a homeosztázist. 

A vezéreltség és a szabályozott-

ság, a negatív és a pozitív vissza-

csatolás általános mechanizmusá-

nak a megértése. 

 

A nyugalmi, az akciós és a poszt-

szinaptikus potenciálok kialaku-

lásának magyarázata. 

Annak megértetése, hogy az 

idegsejten belül a jelterjedés 

elektromos, az idegsejtek között 

pedig döntően kémiai jellegű. 

Az idegrendszer felépítése és 

működése közötti összefüggés 

elemzése. 

Az agykéreg működésének és az 

alvás biológiai szerepének értel-

mezése. 

A civilizációs életmód és az ideg-

rendszeri betegségek kapcsolatá-

nak felismertetése. 

 

Kémia: szerves kémia, 

alkálifémek és alkáliföld-

fémek. 

 

Informatika: a szabályozás 

alapjai 

 

Testnevelés és sport: a 

teljesítményfokozó szerek 

veszélyei 

 

Kémia: elektrokémiai 

alapismeretek, Daniell-

elem, elektródpotenciál. 

 

Fizika: az áramvezetés 

feltételei, optika, lencsék 

fénytörés, képalkotás, 

hullámtan, hangtan. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hangtan, Karinthy 

Frigyes: Utazás a kopo-

nyám körül. 

 

Informatika: a szabályozás 

alapjai, jelátvitel. 

 

Vizuális kultúra: térbeli 

szerkezetek metszetei. 
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szerkezeti és működési jellemzői? 

Milyen közös, és egyedi jellemzői 

vannak érzékszerveinknek? 

Miért egészségtelen evés közben 

olvasással lekötni a figyelmünket? 

Hogyan érik el a borkóstolók, hogy 

az egymás után vizsgált borok zama-

tát azonos eséllyel tudják minősíteni? 

Milyen közegek vesznek részt a hang 

terjedésében és érzékelésében? Miért 

nem látunk színeket gyenge fényben? 

Hol érte az agyvérzés azt a beteget, 

aki nem tudja mozgatni a bal karját? 

Mit jelent a bal féleteke dominanciá-

ja? 

Mit tehetünk az idegrendszerünket 

érintő rendellenességek megelőzése 

érdekében? 

Hogyan alkalmazkodik szervezetünk 

a testi- és lelki terheléshez? 

 

Ismeretek 

Az idegsejt felépítése és működése 

(nyugalmi potenciál, akciós potenci-

ál). Ingerületvezetés csupasz és ve-

lőshüvelyes axonon. 

A szinaptikus jelátvitel mechanizmu-

sa és típusai (serkentő, gátló). 

A szinapszisok összegződése és idő-

zítése, a visszaterjedő akciós potenci-

ál és szabályozó szerepe. Függősé-

gek: narkotikumok, ópiátok, stimu-

lánsok. 

A gerincvelő felépítése és működése. 

A reflexív felépítése (izom- és bőr 

eredetű, szomatikus és vegetatív ref-

lexek). 

Az agy felépítése, működése és vérel-

látása. 

Az érzékszervek felépítése és műkö-

dése, hibáik és a korrigálás lehetősé-

gei. 

Az idegrendszer érző működése (ide-

gek, pályák, központok). Az ideg-

rendszer mozgató működése (köz-

pontok, extrapiramidális és piramis-

pályarendszer, gerincvelő, végrehajtó 

szervek).  
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A vegetatív idegrendszer (Cannon-

féle vészreakció, 

stressz). 

Az idegrendszer betegségei (Parkin-

son-kór, Alzheimer-kór, depresszió).  

Selye János és Békésy György mun-

kássága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hírvivő, 

receptor, célsejt, az agyalapi mirigy a pajzsmirigy a mellékpajzsmirigy, a has-

nyálmirigy, a mellékvese az ivarmirigyek és ezek hormonjai.  

  Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, nyu-

galmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, repolarizáció, 

refrakter szakasz, szinapszis. 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, gerincvelői ref-

lex, agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, kisagy, nagyagy, agykérgi 

sejtoszlop, limbikus rendszer, érzékszerv, receptor, extrapiramidális és piramis-

pályarendszer, szimpatikus, paraszimpatikus hatás. 

 

 

Tematikai egység Evolúció. Biológiai evolúció. Rendszerbiológia és evolúció 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Állattan és növénytan, genetika, sejtbiológia 

Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb folyamategyüt-

tesének az értelmezése. 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 

Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 

 Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös sajá-

tosságok összegzése. 

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok földrajzi elter-

jedésével kapcsolatos következtetésekben.  

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

A környezet és az ember, az emberi közösség komplex kapcsolatának megér-

tése. A rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának megértése az emberi 

együttélésre, a környezet megóvására és az egészségügyre. A modern biológia 

és a bioinformatika egyre szorosabb kapcsolatának felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által felvetődő új 

kérdések, konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatása, azok 

(bio)etikai, jogi és világnézeti vonatkozásaival. Az evolúció bemutatása, mint 

a biológiai rendszerek változásainak alaptörvénye. A felvetődő ideológiai 

viták hátterének feltárása és feloldhatóságuk megvitatása. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség 

fejlesztése. 
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Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Melyek az ideális populáció jel-

lemzői? 

Mi az oka annak, hogy az emberi-

ség génállományában fokozódik a 

hibás allélek száma? 

Milyen evolúciós jelenség a Dar-

win-pintyek megjelenése és válto-

zataik kialakulása a Galapagos-

szigeteken? 

Miben különbözik a természetes és 

a mesterséges szelekció? 

Mi lehet az oka annak, hogy az 

észak-amerikai indiánok körében a 

B vércsoport nem fordul elő? 

Milyen kísérletekkel próbálták a 

tudósok igazolni a szerves biomo-

lekulák abiogén keletkezését? 

Milyen érvek szólnak az endoszim-

bionta-elmélet mellett? 

Milyen jelentősége van a kb. 50 m2 

felületű belső membránrendszer 

kialakulásának az eukarióta sejtek-

ben? 

Milyen magyarországi ember-

leleteket ismerünk? 

 

Ismeretek 

Mikro- és makroevolúció fogalmá-

nak értelmezése. 

Az ideális populáció modellje.  

A Hardy–Weinberg-egyensúly. 

A mutációk, a szelekció és a gén-

áramlás szerepe a populációk gene-

tikai átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mesterséges 

szelekció, háziasítás, nemesítés (a 

legfontosabb kiindulási fajok és 

hungarikumok ismerete), 

A földrajzi, ökológiai és genetikai 

izoláció szerepe a populációk át-

alakulásában. 

A koevolúció, a kooperációs evolú-

A legfontosabb hungarikumok is-

meretében példák gyűjtése a házia-

sításra és a mesterséges szelekcióra. 

 

A sarlósejtes vérszegénység és 

malária közötti összefüggés elem-

zése. 

 

Különböző kormeghatározási mód-

szerek összehasonlítása.  

 

A mikro- és makroevolúció össze-

hasonlítása. 

Érvek gyűjtése az eukarióta sejt 

kialakulásának evolúciós jelentősé-

géről. 

Az evolúciós szemlélet formálása.  

Földrajz: kozmológia, 

földtörténeti korok, állat- 

és növényföldrajzi ismere-

tek. 

 

Fizika: az Univerzum 

kialakulása, csillagfejlő-

dés. 

 

Kémia: izotópok, radioak-

tivitás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

ősközösség. 

 

Vizuális kultúra: barlang-

rajzok. 

 

Etika: genetikával kapcso-

latos kérdések. 
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ció alapjai. 

A kémiai evolúció (Miller-kísérlet). 

Az élet kialakulásának elméletei. 

Prokariótából eukriótává válás. 

A bioszféra evolúciójának néhány 

feltételezett kulcslépése.  

Az ember evolúciója. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen gazdálkodási, gondolkodási 

és életmódbeli formák lehetnek az 

emberiség fennmaradásának fel-

tételei? 

Melyek az élet biológiai jellegze-

tességei? 

Milyen általános és sajátos tör-

vényszerűségek jellemzik az egyes 

biológiai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában megis-

mert új technikák, amelyek előse-

gíthetik az emberiség fejlődését? 

 

Ismeretek 

A biológiai rendszerekben működő 

általános (hasonló és eltérő) tör-

vényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) jelleg-

zetességei.  

A bioszféra hierarchikus rendsze-

rei. 

Bioinformatikai alapfogalmak. 

A biológiai hálózatok. 

 

A jövő kilátásai és új kihívásai a 

biológia várható fejlődésének tük-

rében. 

Az evolúcióelmélet és az evolúciós 

modell mai bizonyítékai. 

A bioetika alapjai. 

Az ökológia és az evolúcióbiológia 

kapcsolata. 

Érvelés a bioetika fő kihívásainak a 

joggal és a világnézettel való kap-

csolatáról. 

 

Az élő rendszerek minőségi és 

mennyiségi összefüggéseinek 

elemzése a rendszerelvű biológiai 

gondolkodás alapján. 

 

Betegségtérképek keresése az in-

terneten, értelmezésük. 

 

A nemzetközileg elfogadott bioeti-

kai alapelvek és törvények értéke-

lése. 

 

Informatika: információtá-

rolás és előhívás, a bioló-

giai jelenségek informati-

kai megközelítése. 

 

Etika: környezetetika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és makroevolúció, ideális 

populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, genetikai sodródás, 

alapító elv, háziasítás, nemesítés, speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális 

géntranszfer, relatív és abszolút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövü-

let, koevolúció, kémiai evolúció, emberi rassz, atavizmus Biológiai hálózat, be-

tegségtérképek, bioetika, személyiségi jog, bioszociális háló, hálózatos evolúciós 
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kép. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Megértik a környezet- és természetvédelem alapjait, elsajátítják az ökológiai 

szemléletet, és nyitottá válnak a környezetkímélő gazdasági- és társadalmi 

stratégiák befogadására. Megszerzett ismereteiket a gyakorlatban, mindennapi 

életükben is alkalmazzák.   

A tanulók felismerik a molekulák és a sejtalkotó részek kooperativitását, képe-

sek a kémia, illetve a biológia tantárgyban tanult ismeretek összekapcsolására. 

Megértik az anyag-, az energia- és az információforgalom összefüggéseit az 

élő rendszerekben..  

Rendszerben látják a hormonális, idegi és immunológiai szabályozást, és képe-

sek összekapcsolni a szervrendszerek működését, kémiai, fizikai, műszaki és 

sejtbiológiai ismeretekkel. Felismerik a biológiai, a technikai és a társadalmi 

szabályozás analógiáit.  

Biológiai ismereteik alapján az ember egészségi állapotára jellemző következ-

tetéseket képesek levonni. . Tudatosul bennük, hogy az ember szexuális életé-

ben alapvetőek a biológiai folyamatok, de a szerelemre épülő tartós párkapcso-

lat, az utódok tudatos vállalása, felelősségteljes felnevelése biztosít csak em-

berhez méltó életet. 

Helyesen értelmezik az evolúciós modellt. A rendszerelvű gondolkodás alap-

ján megértik az emberi és egyéb élő rendszerek minőségi és mennyiségi össze-

függéseit. Felismerik a biológia és a társadalmi gondolkodás közötti kapcsola-

tot.  

Képessé és nyitottá válnak az interdiszciplináris gondolkodásra.  

Ennek eredményeként sikeres érettségi vizsgát tesznek, megszerzik a felsőfokú 

tanuláshoz szükséges biztos alapokat.  

A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, életmódjuk he-

lyes megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik alapján felelős egyéni 

és társadalmi döntéseket képesek hozni. 
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Helyi tanterv 

Középfokú nevelés-oktatás szakasza  

szakiskolát végzettek középiskolája számára  

11-12. évfolyam 

IDEGEN NYELV 

(angol/német) 

(Készült a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott és a NAT-ban nevesített 

nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, valamint a kerettanterv előírá-

sainak, témaköreinek megfelelően, azok felhasználásával, továbbá a nyelvoktatásban használt 

tankönyvek kiadói tanmenetjavaslatainak felhasználásával.) 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2014/2015-ös tanévtől: 

Idegen nyelv (angol/német) 
11. évf. 

(36 hét) 

12. évf. 

(32 hét) 

Heti óraszám (óra) 6+1 6+1 

Éves óraszám (óra) 252 224 

 

11. évfolyam: éves óraszám: 252 (heti 7 óra) 

Témakörök:          Óraszám 

 Személyes vonatkozások, család           50 

 Ember és társadalom             30 

 Környezetünk              25 

 Az iskola              25 

 Életmód              30 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás           35 

 Utazás, turizmus             27 

 Tudomány, technika             15 

 Gazdasági és pénzügyek            15 

Összes óraszám:                          252 óra 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzés-

re szánt órákat is. 

A kerettanterv alapján felhasználható összes óraszám:               252 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                           

216 

Ebből a szabadon felhasználható óraszám:                    

36 

 Szintfelmérés, ismétlés, felzárkóztatás                   26 
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 Interaktív nyelvtanító programok használata nyelvi laborban     10 

 

12. évfolyam: éves óraszám: 224 (heti 7 óra) 

Témakörök:          Óraszám 

 Személyes vonatkozások, család         50 

 Környezetünk, Kaposvár, Somogy megye        30  

 Az iskola            24 

 A munka világa            20

  

 Életmód            20 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás         30 

 Utazás, turizmus           30 

 Tudomány, technika           10 

 Gazdasági és pénzügyek          10 

Összes óraszám:                          224 óra 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzés-

re szánt órákat is. 

A kerettanterv alapján felhasználható összes óraszám:               224 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                           

192 

Ebből a szabadon felhasználható óraszám:                    

32 

 Ismétlés, felzárkóztatás,                             26 

 Interaktív nyelvtanító programok használata nyelvi laborban                           

6 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.  

 

Az idegen nyelvi kompetencia: 

a tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan fenn-

tartani és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmá-

nyai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. Önállóan 

elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. 
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Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témá-

ban. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és törekvése-

it, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott 

és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevé-

kenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, sza-

badidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak, szorosan összefo-

nódnak az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati 

készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenység-

hez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenység-

központú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek so-

rán várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a 

cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak 

meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenysége-

ket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkal-

mazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk, a nyelvhasználó tudásszintjének megfe-

lelően. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek 

(hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő kész-

ség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése 

és motiváltsága szerint.   

 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mon-

danivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésé-

nek elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell 

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabá-

lyokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a fel-

adatvégzés szempontjából hiteles legyen. 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása 
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció fontos-

ságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak 

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel 

való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket 

más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. Szakközépiskolánkban a diákok élelmiszer-

ipari és környezetvédelmi alapképzést kapnak. A környezetvédelem, mint témakör a nyelvokta-

tásban is megjelenik és szorosan összefügg tartalmában, szókincsében az alapozó tantárgyak 

anyagával. Éppen ezért a már említett általános nyelvoktatáson túl lehetőséget szeretnénk 

biztosítani arra, hogy a tanulók képzési irányuknak és nyelvi szintjüknek megfelelő szakmai 

tartalmakkal is megismerkedhessenek a célnyelven. A szakmai nyelv integrálása - akár már a 

kezdetektől - erősítheti a tanulók motivációját, és hozzájárulhat ahhoz, hogy nyelvtudásuk és 

szaktudásuk kölcsönösen erősítse egymást, így sikeresebbé váljanak a pályafutásuk során. 

 



46 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése 
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az 

interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek soka-

sága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az 

internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Iskolánk két jól 

felszerelt nyelvi laborral rendelkezik, melyek nyelvtanító programok használatát, önálló, cso-

portos, vagy akár pármunkában való feladatok megoldását, illetve differenciált, egyénre sza-

bott órai munkát tesznek lehetővé. Az ilyen órákat a plusz órakereten belüli órák megtartásá-

val lehet az osztályok tanmenetébe beintegrálni. 

 

A tanulók értékelése 

 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb 

funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a 

pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik 

saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül 

folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés 

területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol 

tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen 

attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, il-

letve hová kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem for-

mális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például 

külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei  
 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncep-

cionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a meg-

felelő tankönyvet, tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi kommuni-

káció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben 

megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati 

előírásainak, és akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni vele. 

Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy a tankönyv feleljen meg az életkori sajátos-

ságoknak esetenként speciális igényeinek.  

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet éb-

resztő.  

Iskolánkban német és angol nyelvből érettségizhetnek a diákok. Az angol nyelv elsajátításához 

a HORIZONS c. tankönyvcsaládot, míg a német nyelv tanulásához a KONTAKT c. tankönyv-

család 1-3. kötetét használjuk.    

 

 

IDŐKERET, ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv a kerettantervekhez – szakiskolát végzettek középiskolája  
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Tantárgyak - -. 11. évf. 12. évf. 

Idegen nyelvek (angol, német) - - 6+1 6+1 

 

Iskolánkban szakképzés utáni felnőttképzés is folyik, melyben a diákok 2 év alatt sajátítják el 

szakközépiskola 4 évfolyamának anyagát és készülnek fel az érettségire. Mivel ebben a kép-

zésben is a szakközépiskolának megfelelő tankönyvekkel és tanmenetekkel dolgozunk, ezért 

ez az óraszám mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a diákok az érettségi letételéhez szüksé-

ges megfelelő tanulási és gyakorlási lehetőséget megkapják.  

Fejlesztési feladatok, nyelvi szintek 

Az elérendő célokat és nyelvi szinteket a kerettanterv kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyel-

vi szintek a 10. évfolyamon B1 mínusz, 12. évfolyamon B1 szint. Mivel az érettségire való 

felkészülésre két év áll a rendelkezésünkre, ezért a 9-10. évfolyam anyagát a 11. osztályban, a 

11-12. évfolyam anyagát a 12. osztályban kell elsajátítani. 

11. osztály 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia 

és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 11. évfolyam végére 

a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen 

nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A külön-

böző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblá-

zatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési terüle-

tei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása so-

rán valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, 

amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás során az 

eligazodásban és a boldogulásban.  

Az első idegen nyelvből az szakközépiskola 11. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 

közötti tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a 

nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek 

figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden 

tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre.  

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tan-

tárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy 

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.  

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figye-

lembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreati-

vitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatá-

rozóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, 

a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók 

számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szerez-

nek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.  
 

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése  
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Előzetes tudás  A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban 

előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordula-

tokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.   

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és 

közlések lényegét.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban 

rendszeresen előforduló ismerős témákról. Egy 

beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveinek megértése két beszélő esetén.  

A legfontosabb információk megértése képekkel 

támogatott hangzó anyagokban, amelyek az ér-

deklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, 

ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.   

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.   

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy 

előadás főbb pontjainak megértése.  

Egyszerű műszaki információk megértése.  

Részletes, összetett útbaigazítás követése.  

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése.  

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 

lényegének megértése.  

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felisme-

rése.  

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak kikö-

vetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség esetén 

összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, 

reklámok, dalok, videók.  

Fejlesztési egység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt felada-

tok során kommunikál az iskolával, otthonnal és 

szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Rövid beszélgetésekben vesz részt.  

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben.  

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél 

ismerős témákról.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi 

helyzetében spontán módon.  

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzel-

mek kifejezése az érdeklődési körbe tartozó té-

mákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommuni-

kációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb 

zökkenővel történő alkalmazásuk.  

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez 

stílusban, regiszterhasználatban.  

 

A fejlesztés tartalma 

 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy ma-

gyarázatát kérve.  

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, bol-
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dogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség).  

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csinálja-

nak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.).  

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.   

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.   

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk beszer-

zése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése).  

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, 

postán, bankban).  

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés.  

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása.  

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség igénybevé-

telével.  

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.   

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven.  

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása.  

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a  

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.  

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra.  

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása.  

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 

elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás.  

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása.  

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhaszná-

lat ismerős kontextusokban.  

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata.  

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése.  

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.   

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, 

interjúk, viták.  

Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a 

családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, ta-

nulmányairól, iskolájáról.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szint-

nek megfelelő témakörökben.  

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a 

mondanivaló nyelvtani és szókincsbeli megterve-

zése és szükség szerinti módosítása.  

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejté-

se megközelítő pontossággal.   

A fejlesztés tartalma  
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Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával.  

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 

lineáris összekapcsolásával.  

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával.  

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása.  

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása.  

Történet elmondása.  

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata.  

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról.  

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.   

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetek-

ben a mondanivaló kifejezésére.  

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata.  

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazá-

sával a mondanivaló újrakezdése.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek.  

 

 

 

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése   

Előzetes tudás  A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát 

olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságai-

nak ismerete segít a szöveg megértésében.  

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 

információkat egyszerű, ismerős témákról szóló 

mindennapi szövegekben.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kap-

csolódó, lényegre törő autentikus vagy kismér-

tékben szerkesztett szövegek megértése.  

Az érvelés gondolatmenetének felismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés tartalma  
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Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismérték-

ben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben.  

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is.  

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érve-

lő szövegekben.  

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben.  

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése.  

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése.  

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során.  

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövet-

keztetése.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.  

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek, dalszövegek.  

Fejlesztési egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír 

olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletek-

re, élményekre, eseményekre és konkrét informá-

ciókra vonatkoznak.  

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötősza-

vakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki 

írásban.  

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket ír minta alapján az őt érdeklő, ismert 

témákról.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalma-

zása ismert, hétköznapi témákról.  

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, 

érzésekről, benyomásokról és véleményről. Írás-

beli interakció elkezdése, fenntartása és befejezé-

se.  

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi 

szövegből, illetve saját ötletről.  

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, 

lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés tartalma  
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Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló ele-

mek lineáris összekapcsolásával.  

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).   

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben.  

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással.  

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, taná-

roknak).   

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).  

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés.  

 
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megjelenhetnek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgo-

zásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.   

 

Életrajz írása.  

Lényegre koncentráló leírás készítése.  

Tényszerű információk összefoglalása.  

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készí-

tése.  

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.  

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás.  

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 

megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és he-

lyesírási sajátosság alkalmazása.  

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása).  

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése.  

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.  

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban.  

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képesla-

pok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó be-

mutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek 

és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes be-

jegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. 

tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; 

rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, 

paródiák.  
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A tanévekre bontott javaslatot a kerettantervi ajánlások és a  Horizons ill. a Kontakt tan-

könyvcsaládok alapján állítottuk össze úgy, hogy minden kerettantervben javasolt témakör 

tárgyalásra kerül. 
 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK  

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 
megjelenhetnek, lehetőséget adva arra hogy a korábban  megszerzett  ismeretek  újabb  
nézőpontból  kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.   

A tanévekre bontott javaslatot a témaköröknél elsősorban a kerettantervi ajánlások, a német 
nyelv oktatásában a KON-TAKT 1-3 alapján, az angol nyelv esetében a HORIZONS tan-
könyvcsalád alapján állítottuk össze úgy, hogy minden, kerettantervben javasolt témakör tár-
gyalásra kerül. 

 
Témakörök – 11. évfolyam  

Személyes vonatkozások, család   
Informális és formális bemutatkozás,  
A tanuló életrajza, életének fontos állomásai.  
Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  
Emberek külső jellemzése.  
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 
fogyatékkal élők. Női és férfi szerepek, ismerkedés. Online ismer-
kedés.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.   

Ember és társadalom   
Baráti kör, osztálytársak. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-
kal, felnőttekkel. Öltözködés. Ruhavásárlás. Divat  

Környezetünk  
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).  
Érdekes házak a nagyvilágból.  
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórako-
zási lehetőségek. Egy magyar és egy angol város 
összehasonlítása (Pécs-Liverpool).  
Időjárás, éghajlat. Természeti katasztrófák.   
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Az iskola  
Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, órarend. érdeklődési kör, tanulmányi munka.  
Magyar és angol iskolák összehasonlítása. A múlt és a jelen iskolái   
A nyelvtanulás fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a 
tanulásban.  
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  
Magyar és angol/amerikai oktatási rendszer összevetése   
Zöld iskola  
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.  

Életmód  
Napirend, időbeosztás.  

Az egészséges életmód (a helyes táplálkozás, a testmoz-
gás szerepe, testápolás). Ételek, kedvenc ételek, ételkészí-

tés.   
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Étkezés iskolai menzán, gyorséttermekben  
Extrém sportok.  
Orvosnál. Gyógykezelés. Webdoktor. Közlekedési baleset. (Függőségek 
(dohányzás, alkohol, drog stb.). Életmód nálunk és a célországokban. 
Stressz. Bűnözés.   

Szabadidő, művelődés, szórakozás  
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.  
Színház, mozi, koncert, kiállítás. Fesztiválok, kulturális rendezvények  
Sportolás, kedvenc sport.  
Számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.  

Utazás, turizmus  
Nyaralás itthon, illetve külföldön.  
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Utazás repülővel. Kalandtúrák.  
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés  
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok. Kempingezés.  
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.  
Utazási kalandok: Kamaszlány vitorlával a világ körül.   

Tudomány és technika  
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.  
Gazdaság és pénzügyek Vásárlás (étel, ruha, jegy)  
Az internet és az idősebb generáció.  
Online biztonság.  

Gazdaság és pénzügyek  
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).  
Fogyasztás, reklámok. Online kereskedelem: tizenéves milliomos  
 

12. évfolyam 
Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve 
minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott neve-
lési cél beépíthető. A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és 
tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is 
értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű információ-
szerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott 
témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók 
meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és 
hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok kö-
zül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 
évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé 
teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik 
vagy munkájuk során, egész életükön át.  
Idegen nyelvből a szakközép 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az 
európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre.   
A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érett-
ségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismer-
jék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértéke-
léseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.  
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 
érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs 
technológiák használatára. A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy 
a munka világába történő kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hang-
súlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges készségek fejleszté-
sének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, 
például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyo-
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kat, következményeket feltáró feladatokkal.  

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás  B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban 

megérti a köznyelvi beszédet a számára rend-

szeresen előforduló ismerős témákról.   

Megérti a legfontosabb információkat az 

aktuális eseményekről szóló vagy az érdek-

lődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévémű-

sorokban, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd 

megértése főbb vonalaiban és egyes  
részleteiben is. Egy beszélgetés során a 
résztvevők világosan megfogalmazott érvei-
nek megértése több beszélő esetén is.  
Fontos információk megértése azokban a 
rádió- és tévéműsorokban, filmjelenetekben, 
amelyek aktuális eseményekről, illetve az 
érdeklődési körhez kapcsolódó témákról 
szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 
beszélnek.  
 

A fejlesztés tartalma  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 
esetén.  A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes ténysze-
rű részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segít-
ségével. Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. Egyszerű műszaki in-
formáció megértése, részletes útbaigazítások követése.   
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése.  
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvé-
telek lényegének megértése.   
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális 
eszközök és az események közvetítik.   

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének 
megértése. A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős be-
szédtéma esetén az időnként előforduló ismeretlen szavak jelentésének 
kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének. kikövetkez-
tetése. Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladata-
inak megoldása során.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, 
interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, 
tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek.  
 

 
Fejlesztési egység  Szóbeli interakció  
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Előzetes tudás  

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. Gondolatokat cserél, véleményt mond az ér-

deklődési körébe tartozó témákról.  Boldogul a leggyakoribb kommuni-

kációs helyzetekben. Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  
A tematikai egy-
ség nevelési-
fejlesztési céljai  

 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzeté-
ben is  Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az ér-
deklődési körbe tartozó és általános témákról is.  
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és bizton-
sággal történő alkalmazása.  
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban 

 
 
A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. Érzel-
mek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csa-
lódottság, aggodalom, öröm.  
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 
összehasonlítása. A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben 
való részvétel, információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.  
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, 
film, könyvek.  Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumen-
tumfilm összefoglalása, véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések 
megválaszolása.  
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. Választási lehetőségek összehasonlítása, 
előnyök és hátrányok mérlegelése. Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, 
szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal külföldi látogatás során. Váratlan nehézségek 
kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek ke-
zelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamáció.  
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csi-
nálni). Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ 
megadás (pl. tünetek megadása orvosnál).  
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. Ismerős témáról beszélgetés 
kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-
reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. A kommunikációs esz-
közök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfelelőik semleges 
stílusban való használatával.  
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. A mindennapi témák, család, érdeklődési 
kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához elegendő szókincs és annak álta-
lában helyes alkalmazása. Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. A 
szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata.  
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kom-
munikációs stratégiák.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások Társalgás, megbeszélés, 
eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták 
 
 

Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd  
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Előzetes tudás  
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 

bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, isko-

láját stb.  

A tematikai egy-
ség nevelési-
fejlesztési céljai  

 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szer-
kezetek segítségével ismerős témakörökben. Érthető és folya-
matos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 
megtervezése és szükség szerinti módosítása. Egy gondolat 
vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

 
A fejlesztés tartalma 
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gon-
dolatok lineáris összekapcsolásával. Elbeszélések vagy leírások lényegének 
összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris összekapcsolásá-
val. Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. Való-
ságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.  
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 
megfogalmazása. Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. Vélemények, 
tervek és cselekedetek rövid magyarázata. Rövid, begyakorolt megnyilatkozás isme-
rős témákról. Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.   
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlá-
sa, alkalmazása. Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például 
körülírás elfelejtett szó esetén. Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követé-
sére törekvő nyelvhasználat.  
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek 
adaptálása kevésbé begyakorolt helyzetekben. A közlés magabiztos bevezeté-
se, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel.  
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felisme-
rése és javítása. Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalma-
zására való felkészülés.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbe-
szélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, 
instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek.  
 
 
 
 

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődé-

si köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. Tudja, 

hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkör-

nyezetben.  

segítségével kikövetkeztetni.  
A tematikai egy-
ség nevelési-
fejlesztési céljai  

 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 
lényegre törő szövegek megértése. Az írott vélemény, érvelés követé-
se, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése.  
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A fejlesztés tartalma 
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi 
nyelven íródott szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hi-
vatalos dokumentumokban.  
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb 
szövegekben is. A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, 
lényegre törő újságcikkekben. A gondolatmenet és a következtetések fel-
ismerése világosan írt érvelésekben.  
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megér-
tése. A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése 
annyira, hogy sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni.  
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasítá-
sának megértése. Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges 
információk megértése.  
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés során. A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a 
szöveg különböző részeiből, illetve több szövegből.  
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés során. Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat 
megértett részei és a szövegösszefüggés alapján.  
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése 
a szövegben. Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga 
feladatainak megoldása során.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 
szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

 
Fejlesztési egység  Írás  

Előzetes tudás  B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fo-

galmaz ismert, hétköznapi témákról. Írásban beszámol eseményekről, 

élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és véleményéről; írásbeli inter-

akciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. Jegyzetet készít olvasott 

vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötleteiről. Minták alap-

ján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb jel-

legzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.  
A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hét-

köznapi és elvontabb témákról. Eseményekről, élményekről, érzések-

ről, benyomásaikról és véleményről Egyszerű, összefüggő, lényegre 

törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témá-

ban, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.  

 

 

írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása.  

Hatékony írásbeli interakció folytatása.  

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szö-

vegről,  

illetve saját ötletekről.  

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj  

főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.  

A fejlesztés tartalma  

A fejlesztés tartalma 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kul-
turális témákkal kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet.  
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatók-



59 

nak, tanároknak. Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fóru-
mon, blogban). Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. Élet-
rajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készí-
tése. Saját ötletekről jegyzet készítése. Interaktív írás esetén megerősítés, véle-
mény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rákérdezés, ill. prob-
lémák elmagyarázása.  
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések 
szerkesztése. Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető 
eszköz használata.  
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levél-
ben/e-mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez 
köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság). Kreatív, önkifejező mű-
fajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paródia 
írása, illetve átírása). Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való meg-
töltésük.  
Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában va-
ló alkalmazása. Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalma-
zásban való megjelenítése. Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést 
okozó hibáinak korrigálása.  
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kieme-
lés, központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyúj-
tó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést ki-
fejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egy-
szerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); 
egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; 
riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jele-
netek, paródiák. 

 
Témakörök - 12. évfolyam   

Személyes vonatkozások, család   
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Ember és társadalom , életmód, szórakozás 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 
fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük.   
Nemzeti és családi ünnepek.  
Kedvenc ételek, sütés-főzés.  
Étkezés iskolai menzán, gyorséttermekben. Tipikus magyar ételek. 
Nemzetközi konyha. Gyógykezelés (orvosnál). Gyakori betegségek, 
sérülések, baleset.  
Életmód nálunk és a célországokban.  
Múzeumok éjszakája.  
Kedvenc sport.  

Az iskola  
Iskolai élet: Diáktanács-elnök választás. Iskolai hagyományok.  Iskolai emlékek.  
Iskolák a nagyvilágban.  

A munka világa  
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. Diákmunka, nyári 
munkavállalás.  Önkéntes munka. A jövő foglakozásai.  
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Diákmunka, nyári munkavállalás.  
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  Önéletrajz, állásinterjú.  

Utazás, turizmus  
Szálláslehetőségek. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Városnézés.  

Szabadidő, művelődés, szórakozás  
Művészet a mindennapokban. Fiatal képzőművészek.   
Roma kultúra, street art, kerekes székes tánccsoport.  
Internetes vásárlás (kulturális termékek)  

Tudomány és technika  
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és 
a munkában. Tizenéves magyar feltaláló (Rátai Dani)  

Gazdaság és pénzügyek  

Családi gazdálkodás. Zsebpénz. Bankolás. A pénz szerepe a mindennapokban. Tizenéves üz-
letember. 

Környezetünk  
Különböző tájtípusok. Növények és állatok a környezetünkben.  
Környezetszennyezés. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

 

Helyi tanterv 

Középfokú nevelés-oktatás szakasza  
szakiskolát végzettek középiskolája számára  

11-12. évfolyam 

 

INFORMATIKA 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2014/2015-ös tanévtől: 

 

Informatika 
11. évf. 

(36 hét) 
12. évf. 

(32 hét) 

heti óraszám    (óra) 2 2 

éves óraszám   (óra) 72 64 

 

A 11. ÉVFOLYAM ÓRATERVE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA  

Témakör címe Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 27 óra 

2. Alkalmazói ismeretek  

2.1 Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létre-  



61 

hozása 21 óra 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 12 óra 

3. Az információs társadalom  

3.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 5 óra 

4. Könyvtári informatika 7 óra 

Összesen 72 óra 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzés-

re szánt órákat is. 

A felhasználható összes óraszám:            72 óra 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                                       65 óra 

Ebből a helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám (10%):             7 óra 

             Gyakorlás, ismeretek ellenőrzése, rendszerezés:             5 óra 

             Prezentáció készítése egy kaposvári nevezetes épületről,  

             vagy Kaposvárhoz kötődő híres személyről                         2 óra 

A 12. ÉVFOLYAM ÓRATERVE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA  

 

Témakör címe Órakeret 

1. Az információs társadalom  

1.1. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 9 óra 

2. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel  

2.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és esz-

közök kiválasztása 
6 óra 

2.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 18 óra 

3. Infokommunikáció  

3.1 Információkeresés, információközlési rendszerek 6 óra 

3.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
10 óra 

3.3. Médiainformatika 4 óra 

4. Alkalmazó ismeretek  
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4.1. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

gyakorlása 
11 óra 

Összesen 64 óra 

A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt 

órákat is.  

 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                                       58 óra 

Ebből a helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám (10%):             6 óra 

             Gyakorlás, ismeretek ellenőrzése, rendszerezés:             4 óra 

             Kaposvárhoz kötődő statisztikai számítások adatbáziskezelővel 2 óra 

Bevezető 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a ta-

nuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata 

olyan tudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, 

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendel-

kezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük 

megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő 

módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom 

működésének szinte minden részét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesz-

tési területek számos ponton kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fej-

lesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának 

kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt 

nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjelenítésére.  

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 

érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdeké-

ben ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés 

és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben 

fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehető-

ségek.  

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek 

kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, 

ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és 

formában tegye fel kérdéseit, törekedjen építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a 

változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az 

alkalmazói programok felhasználói szintű ismerete, az információszerzésben, -értelmezésben, 

-felhasználásban és az elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.  
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Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a más tantárgyak-

hoz tartozó feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika tantárgy 

feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális mó-

don szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a 

csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informati-

kai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az alapokat.  

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai, azon túl, hogy a tanulók váljanak a digi-

tális világ aktív polgárává, a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljaival harmonizálnak. Az ott 

leírt digitális kompetenciák fejlesztése akkor valósulhat meg, ha az egyes tantárgyak, művelt-

ségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon 

kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátítta-

tása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltség-

terület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti 

együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvé-

tel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban.  
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Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudás-

ra és az informatikai eszközök használatára.  

1. Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép 

alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az 

adattárolást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardver-

elemek működését. Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak 

megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesz-

tési feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel meg-

valósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.  

2. Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos in-

formatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok keze-

lésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül 

sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, 

az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni atti-

tűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak 

magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a 

számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és video-szerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák meg-

oldása közben az adott programok értő felhasználása.  

3. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21. század 

kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek tevékenységeiket tudatosan és körültekintően 

tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az életszerű, probléma 

alapú feladatok sikeres megoldása befolyásolja az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele 

az algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, melyre ebben a témakörben 

kerül sor. A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolá-

sa, feldolgozása, önálló feladatként jelenhetnek meg. „A problémamegoldás informatikai esz-

közökkel és módszerekkel” rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás 

elméleti módszereivel.  

4. Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását. Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk 

(szövegek, képek, hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és 

felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet 

korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technoló-

giáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges in-

formációk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott 

válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata, tanári segít-

séggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 
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formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rend-

szerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A cso-

portokon belül zajló kommunikáció számtalan tanulási lehetőséget rejt, ezért a tanulóknak 

ismereteket kell szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, 

a használatra vonatkozó elvárásokról, szabályokról.  

A médiainformatika rész-témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok eléré-

sét, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában fog-

lalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, ob-

jektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is.  

5. Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal ke-

zelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az 

aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az 

egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan biz-

tonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő 

módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára.  

6. A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az információ-

szerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban. Ennek ré-

szét képezi az információk elérése, kritikus szelekciója, feldolgozása és a folyamat értékelése. 

A könyvtár forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képessé-

gek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. Az információkeresés 

területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondol-

kodjon a folyamatról és megtervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumen-

tumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értékének megállapítá-

sához szükséges szempontokat. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információ-

szerzéshez kapcsolódó etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. A könyvtári informatika té-

makör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források használatának alapjaival 

ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő gyakor-

lati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken, és rendszerezi, mé-

lyíti tudását.  

A tantárgy megalapozottsága nagyon eltérő lehet, hiszen a tanulók a szakiskolában direkt 

informatikát (közismereti tárgyként) nem tanultak, de lehet előzetes tudásuk az általános isko-

lából, ill. a szakmai oktatás területéről, esetleg a jobb feltételekkel rendelkező szakiskolákban 

a közismereti képzéshez ténylegesen tudták használni az informatikai eszközöket (ahogyan 

azt a szakiskola tanterve minden iskolának javasolja). Ezért az adott osztály, az egyes tanulók 

előképzettségétől függ, honnan indulhat az informatika oktatása, ill. mely témákra kell na-

gyobb súlyt fektetni. Ezért is szerepel a két évfolyam egy ciklusban, így a helyi tanterv a helyi 

adottságoknak megfelelően tudja elosztani a témaköröket két évfolyamra.  

Törekedni kell arra, hogy az informatika tanulása során szoros kapcsolatban 
legyünk bármely tantárgy aktuális feladataival, az ahhoz szükséges információ-
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gyűjtéssel stb.; arra, hogy menet közben váljon természetes rutinná az informatika 
alkalmazása, a számítógép eszköz-jellegű használata. 

Célok és feladatok 

Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. Az információ érték, az egyén 

alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges 

információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az 

iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási, tárolási 

és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai 

szabályait. 

A digitális kompetencia a természetnek, az IST (Information Society Technology) 

szerepének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti a személyes és társadalmi 

életben, valamint a munkában. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által 

kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati 

eszközök) – a szabadidő, az információ megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás 

és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IST a kreativitást és az 

innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli 

problémákat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket.  

Az informatikai nevelésnek, – amely nem egyedül az informatika tantárgy feladata – meg 

kell mutatnia, hogy a jól ismert természetes és mesterséges (technikai) környezet mellett 

létezik a jelek, jelrendszerek, kódok világa, amely mindazt az adatot, információt és tudást 

hordozza, amellyel az emberiség a valóságos és a képzelt környezeteket (világokat) praktikus, 

tudományos, művészi vagy más szempontból megjeleníti. A jelek világa, a társadalmi élet 

minden területét átható virtuális környezetet alkot, amely különösen szemléletesen nyilvánul 

meg a médiában (film, videó, televízió) vagy újabban az interaktív digitális médiában 

(multimédia számítógép, hipermédia számítógépes hálózat). Alapvető célunk annak 

megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése miként 

alakítja át a társadalmat, mit jelent a kialakulóban lévő információs társadalom.  

A szükséges képességek felölelik az információ szükségének felismerését, megkeresését, 

összegyűjtését és feldolgozását, kritikus alkalmazását, a valós és a virtuális kapcsolatok 

megkülönböztetését. Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését 

elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való 

kutatás, az IST alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.    

Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az 

interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti 

továbbá a kulturális, társadalmi, gazdasági célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban 

való részvétel.  

Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az 

informatikai környezet egészségre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógép-használat 

ártalmait. A tantárgy foglalkozásain kellő súlyt kell kapniuk a számítógépes tevékenységekkel 

járó életvitelbeli veszélyek elhárításának, a személyes tevékenységek közötti egészséges 

arányok kialakulásának.  
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A tantárgy célja folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, 

megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek együttesen segítik a tanulók 

informatikai szemléletének kialakítását. Az informatika műveltségterület keretében folyó 

oktatás, nevelés és fejlesztés célja, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom 

kihívásaira.  

A digitális írástudás fejlesztése mellett nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás 

történelmi szerepét sem. A korszerű iskolarendszerben az iskolai könyvtár információs-

tanulási forrásközponttá, nyitott szellemi műhellyé válik. Gyűjteménye széles-körűen 

tartalmazza azokat az információkat és információhordozókat, amelyeket az intézmény a 

különféle rögzítési, tárolási, átviteli és kereső technikákat befogadva és felhasználva 

hasznosít. Saját és a hálózaton elérhető információs és dokumentációs bázisával stratégiai 

fontosságú szerepet tölt be a tartalomszolgáltatásban, a kibővülő ismeretszerzési lehetőségek 

megismertetésében, és biztosítja széles körű alkalmazásukat a tanulásban és a mindennapi 

tájékozódásban. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen 

informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának 

technikáját, módszereit – az önálló ismeretszerzés érdekében – a tanulónak el kell sajátítania. 

Ez a kompetencia magába foglalja az informatika egyéb területein szerzett tudás integrált 

alkalmazását is.  

Az NTK kerettanterve az információs társadalomban szükséges ismeretek és gyakorlati 

tudások, képességek rendszerét úgy építi fel, hogy a hangsúlyt a gyakorlati informatikai 

írástudásra, a tanulói tevékenységre és a kompetenciák fejlesztésére helyezi. A kerettanterv 

figyelembe veszi mind a NAT, mind a középszintű informatika érettségi követelményeit.   

A műveltségi területben megfogalmazott tartalom egyetlen integráló jellegű tantárgy 

keretei között kerül feldolgozásra. Így az informatika tantárgy keretében a tanulók a számítás-

technikai és a könyvtári területtel is ismerkednek. Erre azért van szükség, mert az információ-

szerzés két fontos hozzáférési formájáról és területéről van szó.  

A tantárgy keretében szervezett foglalkozások megfelelő szervezésével jellemzővé tehető 

a tanulók számítógépes környezetben végzett olyan egyéni tevékenysége, amely a pedagógus 

részéről csupán a háttérből történő irányítást igényli. Ilyen munkaformák esetében 

lehetségessé válik az egyes tanulókkal való személyes differenciált foglalkozás. Különösen 

fontos lehetőség ez a nehezen tanuló gyerekek segítésére, a sajátos nevelési igényű tanulók 

tanulási sikerélményhez juttatásához, valamint az anyagi, szociális okok miatt hátrányos 

helyzetű tanulók esélyeinek kiegyenlítéséhez, akik számára esetenként nem, vagy csak 

korlátozottan biztosított az otthoni számítógép használat. A velük való személyes törődés és 

az egyénhez illesztett tanulásszervezés más tantárgyak óráin alig lehetséges keretei között a 

gyerekek a tanulást, a munka eredményét örömként, pozitív élményként élhetik meg. A 

nehézségek ellenére is fejlődő munkaszokások és tanulási attitűd más tantárgyak óráit, a teljes 

iskolai pályát is eredményesebbé teheti.  

A foglalkozások témája, információtartalma tág határok között választható meg, ezért az 

informatika tantárgy kiválóan alkalmas az iskolai oktatás-nevelés közös, átfogó céljainak, 

elveinek megfelelő témákhoz – például az egészségfejlesztéshez, a környezetvédelemhez és a 

fogyasztóvédelemhez – kötődő információk megjelenítésére, feladatok elvégzésére.   
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A műveltségterület tantárgyi rendszere, kulcsfogalmai és 
óraszámai, a tantárgyi óraszámok megoszlása az egyes témakörök 
között  

A tudás felépítése, konstruálása folyamatának egyik összetevője a fogalmi gondolkodás 

fejlesztése. Egy-egy műveltségterület így az informatika is felépíti a maga sajátos 

fogalomrendszerét. E fogalomrendszerben azonosíthatjuk a kulcsfogalmakat, amelyek 

lehetővé teszik, illetve alapul szolgálnak a tények, jelenségek mintázatba rendezéséhez. A 

kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás 

egyik nagyon fontos összetevője. Az egyedi ismeretek jelentőségét is elsősorban az határozza 

meg, hogy elősegítik-e a kulcsfogalmak megértését, illetve megfelelő élmény- és 

ismeretanyagot biztosítanak-e az adaptív tudást hordozó kulcsfogalmak alkalmazni tudásához. 

A kulcsfogalmak tehát az adott ismeretrendszer fogalmi hálójának csomópontjait jelentik, 

amelyek sok más fogalommal kapcsolatba hozhatóak. A kulcsfogalmak más és más 

kontextusban szükségszerűen újra és újra megjelennek az ismeretek értelmezésekor. Képesek 

a konkrét tényeket struktúrákká rendezni, így alkalmazásuk révén könnyebb értelmezni és 

befogadni az új információkat és tapasztalatokat is. Az informatika kerettantervben a 

következő kulcs fogalmakat használtuk illetve jelöltük meg félkövér betűstílussal: információ, 

hardvereszközök, szoftvereszközök, operációs rendszer, adat, adatbázis, adatbiztonság, 

állományok, algoritmusok, hálózatok, multimédia, könyvtár, szerzői jog.  

 

A tanulók értékelése  

A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a 

leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek 

(Informatikaalkalmazói ismeretek; Infotechnológia) kezdetekor diagnosztikus értékelés során 

tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.  

Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában 

megjelölt szakaszokban osztályzatok, illetve szöveges értékelés formájában érdemes 

végrehajtani.   

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának 

rendszeres ellenőrzése és értékelése, amely folyamatos szóbeli értékeléssel valósulhat meg. 

Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló  

 tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

 elkészített dokumentumait 

 ismereteinek szintjét  

 fejlődését 

 órai aktivitását 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük 

rendszeres szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei  

 megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot 

 adjon segítséget a gyakorlati munkához 
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 ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát 

 támogassa a csoportmunkát 

 korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus; 

 az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési 

követelményekhez; 

 sokféle nehézségű feladatot tartalmazzon 

 hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be; 

 megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok: 

Informatika 
11. évf. 

(36 hét) 
12. évf. 

(32 hét) 

heti óraszám    (óra) 2 2 

éves óraszám   (óra) 72 64 

 

 

A 11. ÉVFOLYAM ÓRATERVE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA  
 

Témakör címe Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 27 óra 

2. Alkalmazói ismeretek  

2.1 Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létre-

hozása 

 

21 óra 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 12 óra 

3. Az információs társadalom  

3.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 5 óra 

4. Könyvtári informatika 7 óra 

Összesen 72 óra 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzés-

re szánt órákat is. 

A felhasználható összes óraszám:            72 óra 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                                       65 óra 

Ebből a helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám (10%):             7 óra 

             Gyakorlás, ismeretek ellenőrzése, rendszerezés:             5 óra 

             Prezentáció készítése egy kaposvári nevezetes épületről,  

             vagy Kaposvárhoz kötődő híres személyről                         2 óra 
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TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése  Órakeret: 3 óra  

Javaslat  A kezdő év elején ajánlott egy felmérést készíteni a bevezető-

ben említettek miatt arról, hogy milyen előzetes tudásra épít-

hetünk.  

A tanulás közbeni mérés lehet egyéni tanulói vállaláson ala-

puló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka so-

rán egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, 

esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló 

által készített) projektmunka minősítése is. Fontos azt is fi-

gyelemmel kísérni és nagyra értékelni, hogyan kapcsolják 

tanulóink számítógépes ismereteiket más tantárgyakhoz 

(anyaggyűjtés, felkészülés, otthoni munkák). Az éves munka 

végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes 

órai teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, 

azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelésre.  

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret és 

rendszerező bevezetés/összefoglalás  

Órakeret: 7+1 óra  

Javaslat  Az órakeretben 2 óra van a kezdeti áttekintésre (mire szolgál a 

tantárgy, milyen témaköröket érintünk az év során, milyen 

eredmények várhatók az informatika alapszintű tanulásától). 

Ehhez hasonlóan a tanév végén egy rendszerező témalezárás 

javasolt. Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szer-

vezési formától. Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan hasz-

nálhatjuk akár tanulói egyéni problémák megoldására (ha 

fejlesztési céljainkkal összhangba  

 

Tematikai egység  1. Az informatikai eszközök haszná-

lata  

Órakeret: 27 óra 

Előzetes tudás  Programok indítása.  

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informati-

kai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. 

Víruskereső programok használata. Tájékozódás a különböző 

informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök műkö-

dési elveinek megismerése és használata. Az operációs rendszer 

és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. Az 

ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszköz kiválasztása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott informatikai környezet tudatos használata.  

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.  

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásának megismertetése. Az informatikai eszközök működési elveinek megismeré-

se és használata.  
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A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák, 

adathordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása.  

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. Az operációs rendszerek alapszolgálta-

tásai, eszközkezelés.  

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. Állo-

mánykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, meg-

nyitás, keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének magabiztos 

használata.  

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. Vezetékes és vezeték nélküli kap-

csolatok. Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és 

kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése, betartá-

sa.  

Számítástechnikai mértékegységek.  

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb perifériák 

rendeltetésszerű használata. Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. Az ismert eszkö-

zök közül az adott feladat megoldására alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. Az 

adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai eszköz kiválasztása. 

A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása.  

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás.  

Nyomtatás fájlba, pdf-állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor.  

Be-, illetve kitömörítés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, 

egér, háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állománymű-

velet, mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső prog-

ram. Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, 

CD, CD-olvasó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tö-

mörítés, tömörített állomány.  

 

Tematikai egység  2. Alkalmazói ismeretek  Órakeret: 33 óra  

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás  Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkal-

mazása. Szövegbevitel billentyűzetről.  

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok  

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegművele-

tek végrehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész 

alapelemekből.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés alap-

fogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. Szö-

vegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása. Szöveg javí-

tása. Karakterformázás. Bekezdésformázás. Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. Rajzok készíté-

se. Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. A vágólap használata.  

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak megis-

merése, az egyes jellemzők módosítása. Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, 

rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok elkészítése. Szöveg mentése különböző for-

mátumokban. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat 

tulajdonságainak beállítása. Táblázatformázás. A helyesírás ellenőrzése.  
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Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció el-

helyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása.  

Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. A blog megis-

merése, használata. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása.  

Digitális képek alakítása, formázása. A digitális képek jellemzőinek megismerése. Képszer-

kesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. Szö-

veg, digitális kép, weblap, blog.  

 

Tematikai egység  2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás  Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazá-

sa. Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő 

használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. 

A térképhasználat alapjainak ismerete.  

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok  

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba 

rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati 

ismeretek alapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat fogal-

mának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő esz-

közök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése.  

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program használata. 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi élet-

ben. Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. Cellahivat-

kozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás fogalma.  

Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak ér-

telmezése.  

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online tudástá-

rak használata. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek. 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok gyűjtése, csoportosí-

tása, értelmezése. Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása.  

Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. Térképhasznála-

ti ismeretek felhasználása, keresése az interneten.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, 

térkép, koordináta, útvonalkereső. Adatbevitel, javítás, másolás, 

mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap, 

munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és abszolút hivat-

kozás, képlet, függvény, diagram.  

 

Tematikai egység  3. Az információs társadalom  Órakeret: 5 óra  

3.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

Előzetes tudás  Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfo-

galmazása. A számítógép vagy a programok használata során 

tapasztalt esetleges meghibásodások. Az infokommunikációs 

eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfi-

gyelése.  
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A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megérté-

se. Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályok megértése, etikai és jogi kérdések tisztázása. Az 

információforrások feltüntetése a dokumentumokban. Az in-

formáció előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átala-

kítása. Az információ kezelése során felmerülő veszélyek fel-

ismerése, elhárításuk lehetőségei. Az információforrások hite-

lességének értékelése. Viselkedési szabályok közös kialakítása, 

a kulturált együttélés szabályainak betartása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme.  

Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. Adatvédelemmel 

kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. Az adatokkal, külö-

nösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és következmények megismerése, 

azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak megismerése.  

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. Szerzői jog-

gal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. A hálózat használatára vonatkozó szabályok meg-

ismerése, értelmezése.  

Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumen-

tumban. Az információ hitelességének kritériumai és ellenőrzési lehetőségei. A megbízható 

információforrások ismerete. Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdé-

sei. Szabadon vagy korlátozottan használható programok. A programhasználattal kapcsolatos 

jogok és kötelességek. Az információ értékként való kezelése, megosztása.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, 

adatkezelés, netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), 

információ, információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jog-

tiszta szoftver, licenc, ingyenes szoftver, korlátozottan használ-

ható szoftver.  

 

Tematikai egység  4. Könyvtári informatika  Órakeret: 6 óra  

Előzetes tudás  A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumen-

tumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés.  

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a kü-

lönböző információforrásoknak az önálló, alkotó és etikus fel-

használása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos 

megoldása során 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használa-

ta  

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár eszköztá-

rának készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében.  

Könyvtári szolgáltatások  

A hagyományos és az új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismeré-

se. A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus funkciójának megérté-

se. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése.  

Könyvtártípusok, funkcionális terek Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezet-

ében. Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár 
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összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. A nagyobb könyvtárak 

funkcionális tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.  

Információkeresés  

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett kere-

sőkérdés megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi 

elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus 

és bibliográfia segítségével.  

Dokumentumtípusok, kézikönyvek  

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek 

megállapítása; csoportosításuk.  

A nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a közhasznú információforrások és az ismeretter-

jesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata.  

Forráskiválasztás  

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított kiválasztása. 

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő feladatok. Bib-

liográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. 

Saját gondolatok elkülönítése a másokéitól. A felhasznált források önálló azonosítása a doku-

mentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, 

időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, 

szótár, atlasz. Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus 

könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyó-

irat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szer-

zői jog, információs érték, felhasznált irodalomjegyzék.  
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A 12. ÉVFOLYAM ÓRATERVE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA  

 

Témakör címe Órakeret 

1. Az információs társadalom  

1.1. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 9 óra 

2. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel  

2.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és esz-

közök kiválasztása 
6 óra 

2.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 18 óra 

3. Infokommunikáció  

3.1 Információkeresés, információközlési rendszerek 6 óra 

3.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
10 óra 

3.3. Médiainformatika 4 óra 

4. Alkalmazó ismeretek  

4.1. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

gyakorlása 
11 óra 

Összesen 64 óra 

 

A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt 

órákat is.  

 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                                       58 óra 

Ebből a helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám (10%):             6 óra 

             Gyakorlás, ismeretek ellenőrzése, rendszerezés:             4 óra 

             Kaposvárhoz kötődő statisztikai számítások adatbáziskezelővel 2 óra 
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TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése  Órakeret: 3 óra  

Javaslat  A kezdő év elején ajánlott egy felmérést készíteni a bevezető-

ben említettek miatt arról, hogy milyen előzetes tudásra építhe-

tünk.  

A tanulás közbeni mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló 

kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során egy-

más értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg 

hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által ké-

szített) projektmunka minősítése is. Fontos azt is figyelemmel 

kísérni és nagyra értékelni, hogyan kapcsolják tanulóink számí-

tógépes ismereteiket más tantárgyakhoz (anyaggyűjtés, felké-

szülés, otthoni munkák). Az éves munka végső minősítése ter-

mészetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is. 

Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, 

szöveges fejlesztő értékelésre.  

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret és 

rendszerező bevezetés/összefoglalás  

Órakeret: 6+2+1 óra  

Javaslat  Az órakeretben 2 óra van a kezdeti áttekintésre (mire szolgál a 

tantárgy, milyen témaköröket érintünk az év során, milyen 

eredmények várhatók az informatika alapszintű tanulásától). 

Ehhez hasonlóan a tanév végén egy rendszerező témalezárás 

javasolt. Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szer-

vezési formától. Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan hasz-

nálhatjuk akár tanulói egyéni problémák megoldására (ha fej-

lesztési céljainkkal összhangba  

 

Tematikai egység  1. Az információs társadalom Órakeret: 9 óra 

1.1. Az e-szolgáltatások szerepe és 

használata  

 

Előzetes tudás  Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, véle-

mények megfogalmazása.  

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, 

működésének megfigyelése. Az elektronikus szolgáltatások 

használata, a biztonság figyelembevétele, a kritikus szemlélet-

mód kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális informá-

ciós társadalom jellemzői. Az elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi 

életben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése. Az elektronikus szolgálta-

tások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a 

szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó.  
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Tematikai egység  2. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel  

Órakeret: 24 óra  

2.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

Előzetes tudás  Az információ felismerése, kifejezése. Az információforrások 

ismerete. Az algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevé-

kenységek műveletekre bontása önállóan vagy tanári segítség-

gel.  

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

Információ gyűjtése, feldolgozás. A problémamegoldás lépé-

seinek ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és 

módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése. Az algo-

ritmus-leírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 

értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. A fel-

adatmegoldást segítő eszközök megismerése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz 

szükséges információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. Az algoritmus informa-

tikai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése. A megoldás lépése-

inek szöveges, rajzos szemléltetése, értelmezése. Folyamatábra készítése.  

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése. Az algoritmus-

leírás eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok készítése.  

Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmustervezés, kü-

lönböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek al-

kalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, fo-

lyamatábra, vezérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, prog-

ramkód, futtatás, fordítás, tesztelés.  

 

Tematikai egység  2.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás  Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítá-

sok leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek. 

Síkgeometriai ismeretek.  

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

Algoritmuskészítés és megvalósítás. A kész programok kipró-

bálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. Tervezési 

eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomí-

tás elvei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számító-

gépen.  

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása. Adatok bevite-

le, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények megjelenítése. Elemi és 

összetett adatok megkülönböztetése, kezelése.  

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási készsé-

gek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás folyamatának 

értelmezése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. Az alulról felfe-

lé építkezés elve, a lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, 

összetett adat, bemenő adat, kimenő adat.  
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Tematikai egység  3. Infokommunikáció  Órakeret: 20 óra  

3.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

Előzetes tudás  Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Kereső-

kérdések megfogalmazása tanári segítséggel. Böngészőprog-

ramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Információ-

keresés az interneten. Megadott művek elektronikus kataló-

gusban való visszakeresése.  

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezé-

se, a keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, 

használata.  

Hatékony információ-keresés, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülön-

böztetése, kritikus információkezelés, a tartalom-előkészítés 

publikálásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkhaszná-

lat, portálkeresés. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok ismerete. Keresőkér-

dések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. Összetett keresések űrlapok segítségével, 

tematikus és kulcsszavas, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapkitöltés.  

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének ér-

telmezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása. A 

keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos információ-

szerzés. Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. Információ-

források irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi könyvtári és a 

korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Információelemzés a hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. Információforrások irányított kiválasztása. 

Konkrét információforrások használata. Hírportálok.  

Dokumentumkészítés nyomtatáshoz és webes publikáláshoz. A közlésre szánt szöveges és 

képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. A 

webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése nyil-

vános tárhelyre. A publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tema-

tikus keresés, kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivat-

kozásgyűjtemény. Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, 

űrlap.  

 

Tematikai egység  3.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák  

Előzetes tudás  Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A szá-

mítógép alapvető használata, böngészőprogram ismerete.  

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett-ismeret.  

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Információküldés és -fogadás. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközökkel.  

A levelezőrendszerek alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím 

létrehozása. Üzenetküldés, fogadás, válasz, levéltovábbítás, mellékletek csatolása.  

A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A kommunikáci-

ós célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel való és a fogyaték-

kal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér közlekedési 
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szabályai. A kommunikációs médiumok és szerepük.  

Felelős magatartás az online világban. Netikett. A kommunikáció írott és íratlan szabályai. 

Adatvédelem, az információmegosztás etikai kérdései. Az online kommunikációban rejlő 

veszélyek elleni védekezés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, 

címzett, másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, 

válasz, továbbítás, netikett. Kommunikációs modell, üzenet, 

internetes kommunikáció, mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

Tematikai egység  3.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás  Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD-, 

DVD-használat. A böngészőprogram a gyakorlatban, fonto-

sabb portálok.  

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az interne-

tes média elérése, információletöltés a számítógépre, informá-

ció értelmezése.  

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, önálló 

és kritikus attitűd kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak megtekinté-

se, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról.  

Hang-, képanyagok, video-megosztó rendszerek keresése. Elektronikus könyvek keresése, 

olvasása. Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú adatbázisok hasz-

nálata. Oktatóprogramok használata. A hagyományos médiumok modern megjelenési formái-

nak megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban.  

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Az internet, a televízió, a rádió 

használata. Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az 

interneten. Képek, zenék, filmek az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok az interne-

ten. Internetes térképek keresése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Elektronikus média, videómegosztás, elektronikus könyv, 

médiatár, oktatóprogram. Internetes oktatóprogram, regisztrá-

ció, online szótár, online elérés, hangoskönyv, információ-

megosztó portálok.  

 

Tematikai egység  4. Alkalmazói ismeretek Órakeret: 11 óra 

4.1. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés  

 

Előzetes tudás  Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalma-

zása. Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben 

történő használatára vonatkozóan.  

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázat-

ba rendezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat fogal-

mának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő esz-

közök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése.  
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Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Adatbáziskezelő program használa-

ta. Az adatkezelés alapjai. Adatbázisok használata a mindennapi életben. Adattípusok megis-

merése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. Egyszerű lekérdezések, számított 

mezők.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Információ, adat, információforrás, adatbázis. Adatbevitel, 

javítás, másolás, mozgatás, rekord, mező, kulcs, QBE rács. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus, a 

12. évfolyam végén  

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör feldolgozásá-

nak végére ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, 

tudja azokat önállóan használni; tudjon a könyvtárszerkezetben tájéko-

zódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; segítséggel tudjon 

multimédiás oktatóprogramokat használni; tudjon az iskolai hálózatba 

belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 

szabályait; ismerje egy vírusellenőrző program  

kezelését.  

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör feldolgozásá-

nak eredményeképpen ismerje meg a különböző informatikai környeze-

teket; tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; segítséggel legyen képes az adott feladat megoldá-

sához alkalmas hardver- és szoftvereszközök kiválasztására.  

A tanuló az „Alkalmazói ismeretek” témakör feldolgozásának végére 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvé-

gezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; használja a 

szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutató készítő 

program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; ismer-

je fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; segít-

séggel tudjon tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat használni, 

ezekben keresni; tudjon különböző dokumentumokból származó részle-

teket saját munkájában elhelyezni, dokumentumokba különböző objek-

tumokat beilleszteni; tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű 

táblázatot létrehozni; ismerje a diagramok szerkesztésének, módosítá-

sának lépéseit.  

A tanuló a „Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módsze-

rekkel” témakör feldolgozásával legyen képes összegyűjteni a problé-

mamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a problémamegoldás 

alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust 

készíteni; lássa át a problémamegoldás folyamatát; ismerje és használja 

az algoritmus-leíró eszközöket; legyen képes meghatározni az ered-

ményt a bemenő adatok alapján; legyen képes tantárgyi szimulációs 

programok használatára.  

A tanuló az „Infokommunikáció” témakör feldolgozásának végére le-

gyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen 

képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt ke-

resni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen képes az elektro-

nikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes elektronikus és 

internetes médiumok használatára; legyen képes az interneten talált 

információk mentésére; ismerje a netikett szabályait, legyen képes elő-

készíteni az információt weben történő publikálásra; tudja megkülön-

böztetni a publikussá tehető és védendő adatait; használja a legújabb 

infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.  
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A tanuló az „Információs társadalom” témakör feldolgozásának végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje 

az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelem 

érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai eszkö-

zök etikus használatára vonatkozó szabályokat; szerezzen gyakorlatot 

az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

Ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos 

fogalmakat; ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszé-

lyeket és következményeket; ismerjen megbízható információforráso-

kat; legyen képes értékelni az információ hitelességét; ismerje az in-

formatikai eszközök etikus használatára  

vonatkozó szabályokat; ismerje az információforrások etikus felhaszná-

lási lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök használatának az 

emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; ismerjen néhány 

elektronikus szolgáltatást, legyen képes a szolgáltatások igénybevételé-

re, használatára, lemondására.  

A tanuló a „Könyvtári informatika” témakör feldolgozásának eredmé-

nyeképpen a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen képes az 

iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, további releváns 

forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban 

megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; a könyvtár és az 

internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat 

találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott forrásokat képes al-

kotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; képes alkalmaz-

ni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, 

szövegalkotás); egyszerű témában képes az információs problémameg-

oldás folyamatát önállóan végrehajtani.  
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Helyi tanterv 

Középfokú nevelés-oktatás szakasza  

szakiskolát végzettek középiskolája számára  

11-12. évfolyam 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2014/2015-ös tanévtől: 

 

Magyar nyelv és irodalom 
11. évf. 

(36 hét) 

12. évf. 

(32 hét) 

Heti óraszám    (óra) 6+1 6+1 

Éves óraszám   (óra) 252 224 

 

 

11. osztály 

 

Magyar nyelv 

 

Évi óraszám: 72 (heti 2 óra) 

 

Témakörök:         Óraszám 

 

Kommunikáció, tömegkommunikáció     8 óra 

Nyelvi szintek         8 óra 

Szövegértés, szövegalkotás       11 óra 

Helyesírás         6 óra 

A szöveg         20 óra 

Stilisztika         7 óra 

Jelentéstan         5 óra 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:    65 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:    7 óra 

 

Gyakorlás, rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés. 

 

 

 

 

Irodalom 

 

Évi óraszám: 180 (heti 5 óra) 

 

Témakörök:         Óraszám 
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Világirodalom- görög mitológia, antik görög epika és líra   8 óra 

Színház-és drámatörténet – antik színház és dráma    6 óra 

Világirodalom - antik római irodalom      3 óra 

Világirodalom - Biblia       10 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15.században (középkor) 5 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16.században (reneszánsz) 5 óra 

Színház-és drámatörténet (drámajátékos tevékenységgel)   5 óra 

Középkori nyelvemlékek       4 óra 

Janus Pannonius portréja       5 óra 

Balassi Bálint portréja       8 óra  

Világirodalom – késő reneszánsz, francia klasszicizmus (16-17.század) 5 óra 

Színház-és drámatörténet – az angol színház (16-17. sz.) és Shakespeare 8 óra 

Színház-és drámatörténet – francia klasszicista színház (17.sz.)  7 óra 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem    5 óra 

Világirodalom – Az európai irodalom a 18.században   6 óra 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai, Berzsenyi  22 óra 

Világirodalom – európai irodalom a 19.század 1. felében             12 óra 

(romantika, romantika és realizmus) 

Színház-és drámatörténet- Katona József: Bánk bán   4 óra 

Magyar irodalom a 19 század 1.felében – portrék: Kölcsey, Vörösmarty 16 óra 

Életmű- Petőfi Sándor       12 óra 

Látásmód – Jókai Mór       6 óra 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:     162 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:    18 óra 

 

Gyakorlás, ismeretek rendszerezése, összefoglalás, ellenőrzés    

    

 

12. osztály 

 

Magyar nyelv 

 

Évi óraszám:  64 óra (heti 2 óra) 

 

Témakörök:          Óraszám 

 

Kommunikáció          4 óra 

Retorika          12 óra 

Általános nyelvészeti ismeretek     4 óra 

Pragmatikai ismeretek     6 óra 

Szövegalkotás     7 óra 

Nyelv és társadalom     8 óra 

Nyelvtörténet     8 óra 

Ismeretek a nyelvről     9 óra 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:     58 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:     6 óra 
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Rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés      

 

Irodalom 

 

Évi óraszám: 160 óra (heti 5 óra) 

 

Témakörök:          Óraszám 

 

Életmű- Arany János         10 óra 

Színház-és drámatörténet – Madách Imre. Az ember tragédiája   5 óra 

Világirodalom- az európai epika és líra a romantika után (19.sz. 2. fele)  4 óra 

Színház-és drámatörténet – az európai dráma és színház a 19. sz. 2. felében 4 óra 

Magyar irodalom a 19. sz. 2. felében- portré: Mikszáth Kálmán   8 óra 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke      4 óra 

Életmű- Ady Endre         10 óra 

Portrék – Móricz Zsigmond        6 óra 

Világirodalom – az avantgárd irányzatai; a magyar avantgárd   4 óra 

Életmű – Kosztolányi Dezső        10 óra 

Látásmód – Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula      4 óra 

Életmű – Babits Mihály        10 óra 

Életmű – József Attila        10 óra 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században  

és a kortárs irodalomban        5 óra 

Színház-és drámatörténet – a 20. századi  

és a kortárs drámairodalom néhány törekvése     5 óra 

Portré – Radnóti Miklós        5 óra 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János,  

Weöres Sándor, Ottlik Géza        8 óra 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László  8 óra 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék és látásmódok a 

20. századi magyar irodalomból (választható szerzők, művek)   7 óra 

Portrék és látásmódok a kortárs irodalom - (választható szerzők, művek)  9 óra 

Regionális kultúra         3 óra 

Az irodalom határterületei        5 óra 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:      144 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:     16 óra 

 

Rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés      

 

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

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

lis identitást, a nemzeti önazonosságot, felkelti a megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai 

és erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. 

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

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

lelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok 

funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók ön-
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álló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 

gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. A tanuló folyamatosan fejlő-

dő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve másokkal együttmű-

ködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, té-

nyezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, elemzé-

sére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá válik a másodlagos, átvitt kife-

jezésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és arra, hogy saját szövegek alkotása 

során maga is éljen velük. A szövegek önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhely-

zetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá 

a különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 

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

fejlődő rendszer, eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás megszerzésé-

hez és a hatékony kifejezőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a be-

szélőtől független létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése 

során jön létre. Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett 

tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv 

jelenbeli és múltbeli változásairól, más nyelvekkel való azonosságairól és különbözőségeiről. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egység-

ben, párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Tarta-

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

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

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

megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál a diákok 

mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati felisme-

réseire egyaránt.  

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

kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák 

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

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

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

kokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.  

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkelté-

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

formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megis-

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

kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokolda-

lú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. Az irodalomtaní-

tás feladata, hogy a művészet hatása révén kreatív érzelmeket, gondolatokat, intenzív 

élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás révén pedig az 

önkifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez juttassa a diákokat. Átélhetnek, 

megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve meg is érthetnek olyan élet-

helyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, ma-

gatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvénye-

síthetők. Együttérzővé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, gondo-

latmenetek, világlátások, meggyőződések iránt. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, 

amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja.  

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

galmi műveltség felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

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

műveltségterület, tantárgy is – a témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – fel-
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építette a maga sajátos fogalomrendszerét.) A fogalomrendszer lehetővé teszi, illetve alapul 

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

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

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

érzelmi nevelődéshez. Ez pedig, különösen a pszichoszomatikus problémákra érzékeny serdü-

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

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

élet értékét sugallják. A tantárgyunk tehát nem a kevésbé a konkrét egészségfejlesztési 

ismeretekkel, inkább az egészségmegőrzéshez szükséges attitűdök kialakításával járulhat hoz-

zá a mindenkori ifjú nemzedékek jóllétéhez. Az emberi kapcsolatok mikrotörténéseinek, a 

kapcsolatok szociális tartalmainak érzékelése, felfogása, értékelése fejleszti a szociális érzé-

kenységet, az irodalmi művek révén megismert különféle alkatok, magatartásformák pedig 

támogatják az erkölcsi ítélőképességet. Az értékkeresés az értékválság folyamatának megfi-

gyelése, értelmezése módot az empátia, az önismeret és az erkölcsi tudatosság elmélyítéséhez. 

A nyelvi, irodalmi tanulmányaik révén a tanulók képessé válnak annak bemutatására, mások-

kal való megosztására, hogyan hordozzák és fejezik ki a magyar és a világirodalom alkotói 

különböző korok és emberek tapasztalatit, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait. 

Mindezzel hatékonyan támogatja nyelvi és kulturális identitásuk alakulását, megerősödését. 

Az irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos emberi életsorsok növelik a valóságismere-

tet, több szempontból elemezhető modelleket mutatnak, hozzásegítve a diákokat sokféle em-

beri életút, életpálya megismeréséhez, ezáltal is támogatva a saját életükkel, további tanulmá-

nyaikkal, pályaválasztásukkal kapcsolatos felelős döntéseiket. 

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

jenek meg, szerezzenek tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni feladatvállalás-

ban, anyaggyűjtésben és előadásban, a kooperatív tanulás helyzeteiben (pármunkában, cso-

portmunkában), dramatikus játékban, különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazásában. 

Mindez jelentősen fejleszti tanulási képességeiket, ezáltal támogatja középiskolai tanulmánya-

ik sikerességét is. Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban 

érvényes és alkalmazható. A fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevelés természetes 

terepe a szövegértő olvasás fejlesztéséhez felkínált, ebben alkalmazott szöveganyag, elsősor-

ban az ismeretterjesztő és a dokumentum típusú szövegek feldolgozása révén. Érdemes tehát e 

szövegtípusok közül a környezeti hatásokkal, az ökológiával, a környezet és a társadalom 

viszonyával foglalkozókat előnyben részesíteni. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is 

van motiváló ereje, ha ilyen össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén mindennapjai-

ban is releváns témákat érintünk. Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle viszo-
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nyát mutatják fel, ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a terem-

tett környezethez való tudatos viszony kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való 

nevelés természetes területe a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a rek-

lámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a 

manipuláció felismerésére. Mindebben számíthatunk a tanulók önálló anyaggyűjtésére, kis-

előadásaira, prezentációira. A magyar nyelv és irodalom tantárgy alkalmas arra, hogy a kultu-

rális fogyasztás területén is igényt teremtsen. 

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

hódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel ala-

kítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális kul-

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

könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta le-

hetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő infor-

mációk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az 

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

mazása.  

 

11. évfolyam 

  

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

ségek célja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, 

fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az 

anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, olvasható írás, biztos, problémaérzékeny he-

lyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek folyamatos differenciálása és mélyíté-

se; az értő hangos és néma olvasás, amely magában foglalja a különféle nyelvi szintek jelen-

ségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, 

a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át az 

önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt területe különféle hosszúságú, bonyolultságú, 

műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) különféle hordozó-

kon közzétett szövegek olvasása, illetve megértésének, értelmezésének fejlesztése. A szöveg-

alkotási képesség fejlesztésével összefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló 

jegyzet és vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véle-

mény megfogalmaztatása szóban és írásban. 

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

társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a be-

szédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás kialakítása, 

hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és értelmezése, a hangzó szö-

veg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és célokkal, a beszédpartne-

rek kommunikációs szándékának, nem nyelvi jeleinek felismerése, azonosítása.  

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

nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a nyelvtani ismereteik önállóan al-

kalmazására a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. Cél az önálló kézikönyv-
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használat mellett a biztos helyesírású szövegek megírása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének 

része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási prob-

lémák megnevezésére a hibák önálló javítására. 

A magyar nyelvi fejlesztés és ismeretanyag tartalmazza szakmai-tudományos, publicisz-

tikai, közéleti, szépirodalmi szövegek földolgozását, értelmezését, értékelését jelentéstani és 

stilisztikai szempontok érvényesítésével (pl. szinonimitás, többértelműség, konkrét és átvitt 

jelentés; szóképek, alakzatok, hangszimbolika, jóhangzás). A szövegek feldolgozásának célja 

az analizáló, jelentésfeltáró és a szöveget egybelátó (holisztikus) szövegelemzési eljárások 

alkalmazása, a fent mondottakkal egybehangzóan szakmai-tudományos, ismeretterjesztő, pub-

licisztikai, közéleti szövegek jelentésének értelmezésében. Cél a szövegelemzés már ismert 

módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani ismeretek alkalmazásával. E tevékeny-

ségekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek értelmezése különféle digitális, informatikai 

alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olva-

sással képes szakmai-tudományos, publicisztikai – írott, audiovizuális, digitális környezetben 

megjelenő – szövegek, metaforikus, metonimikus jelentésének feltárására, értelmezésére, ma-

nipulációs szándékok, technikák felfedezésére, szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli 

és írásos szövegek értékelésében a szerkezeti és stiláris egység, a vizuális megformáltság, a 

kifejtettség és információs gazdagság fölismerésére, értékelésére. Ismeri hivatalos írásművek 

(meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőit, és képes önálló 

(kézi és digitális) szövegalkotásra e műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével 

a szépirodalmi művek üzenetének teljesebb megértésére.  

Az irodalomtanítás feladata – szoros együttműködésben az anyanyelvi képzéssel – az 

olvasott, feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek 

műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások megismerése, alkalmazása (pl. 

a kontextus, a téma, a műfaj megállapítása, jelentésrétegek feltárása). E szövegfeldolgozási 

eljárások keretében különböző műfajú és hangnemű lírai alkotások értelmezése, költői képek, 

alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek jelentésteremtő szerepének megértését 

elősegítő elemző-értelmező tevékenységek, a költői nyelvhasználat összetettségének felismer-

tetése, a grammatikai eszközök funkciójának tudatosítása.  

A 9–10. évfolyam továbbfejleszti a narratív és a dráma műneméhez tartozó művek 

megértését, melynek része az epikus és a drámai történetmondás, idő-, tér- és cselekmény-

szervezés, illetve jellemalkotás közötti különbségek megfigyelése, a drámai közlésmód jel-

lemző szövegtípusainak felismertetése különböző szövegfeldolgozási eljárásokkal, kreatív 

tevékenységekkel. Mind a művek hatásának, mind mélyebb megértésének feltétele az előre-

utalások, késleltetések és az elbeszélő művek motivikus-metaforikus szintjének értelmezése, 
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továbbá a művekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák 

megbeszélése, értelmezése, megvitatása.  

Az irodalmi műveltség épüléséhez hozzájárul, ha a tanulók képessé válnak az olvasott, 

különböző korú és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, 

formai megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert kor-

szakok, művek máig tartó kulturális, irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák felidézé-

sére. Kívánatos, hogy tudásukat alkalmazni tudják, például szövegek kapcsolatának és kü-

lönbségének felismerésében, értelmezésében (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, 

nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése. A gondolkodási ké-

pességet, az önkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert formák és stilisz-

tikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a kreatív írásban.  

A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés 

egy-egy nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. beszámo-

ló, ismertetés, esszé, egyszerűbb értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó és képi) 

információk célszerű gyűjtésére, szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és felhasználására. 

Mind a magyar nyelv, mind az irodalomtanítás feladata az információ-felhasználás normáinak 

(pl. a források megjelölését, idézést) közvetítése. Elvárható önálló műelemzés készítése adott 

szempont/ok szerint. 

 
 

 

Magyar nyelv 

 

Évi óraszám 11. osztályban: 72 (heti 2 óra) 

 

Témakörök:         Óraszám 

 

Kommunikáció, tömegkommunikáció     8 óra 

Nyelvi szintek         8 óra 

Szövegértés, szövegalkotás       11 óra 

Helyesírás         6 óra 

A szöveg         20 óra 

Stilisztika         7 óra 

Jelentéstan         5 óra 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:    65 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:    7 óra 

Gyakorlás, rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység/ Kommunikáció, tömegkommunikáció Órakeret 
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Fejlesztési cél 8 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törek-

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

lis kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítá-

sok megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének 

megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák is-

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

kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen 

a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, 

tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szöve-

gek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommu-

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

lően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszer-

kesztés élőszóban, szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyze-

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

tus) megfigyelése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korláta-

inak megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális 

kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos al-

kalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a 

hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikáció-

ban. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljá-

nak dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommuni-

káció folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásá-

val. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, 

csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 

nyelvi és képi kifejezési formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

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

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: média-

műfajok és jellemzőik; 

médiatudatosság. a 

média társadalmi hatá-

sa. 

 

Dráma és tánc: be-

szédhelyzetek, drama-

tikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: A 

vizuális kommunikáció 

különböző formái; 

megkülönböztetés, 

értelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

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

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

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

ció.  

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

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

tés, ajánlás). 



92 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és 

azok megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatá-

ban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhang-

zók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési 

jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüg-

gése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, vala-

mint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő összehasonlí-

tás.  

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

kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, 

egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 

felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, 

elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, mondat-

szerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szin-

tű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv hangtana, 

alaktani szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

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

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

tett mondat. 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás Órakeret 
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11 óra 

Előzetes tudás 

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

vasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és mű-

fajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozó-

kon. A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelé-

se. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakí-

tása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásá-

nak képessége. 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző té-

májú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, in-

ternetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, 

az internetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értel-

mezése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 
 
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jel-

lemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége. 
 
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti szöveg-

tömörítés, szövegbővítés. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 

az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (kataló-

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

tó jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és 

etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 

 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.  

 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésé-

nek, közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása 

a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek nyilvánosságának kér-

dése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, forrás-

jegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források feldol-

gozása; esszéírás.  
 
Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 
 
Informatika: informá-

ciókezelés, forrásfel-

használás, hivatkozás, 

szöveges adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírási ismeretek 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát 

használata, helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funk-

ciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének tanulmányo-

zására. 

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

donnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok 

szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai 

és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funk-

ciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezé-

se. 

Minden tantárgy: he-

lyesírás. 

 

Informatika: helyes-

írás-ellenőrző progra-

mok ismerete, haszná-

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szöveg 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 

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

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

megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum 

típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosí-

tása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek meg-

figyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szö-

vegtípusokon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti érte-

lemhálózat felismertetése.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 

gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkal-
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mazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rend-

szerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli 

és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök 

és az írásjegyek szövegértelmező szerepe. 

 

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

gek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani 

szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati 

színterek szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi 

társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos 

jegyek megfigyelése, megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és hasz-

nálhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés 

levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.  

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 

stratégiák. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a forrásszövegek 

típusai. 

 

Idegen nyelvek: az ide-

gen nyelvi szöveg/ek 

kultúrafüggő felépíté-

se. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; Föld-

rajz: a természettudo-

mányos ismeretterjesz-

tő, illetve szakszöve-

gek témahálózata, szó-

kincse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

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

kulcsszó, cím). 

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

gatókönyv). 

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

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

Intertextualitás. 

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

ronikus; spontán, tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Stilisztikai alapismeretek 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakza-

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét 

szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a 

beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  

A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felisme-

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

geinek megítélésében, szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stí-

lusárnyalat és stíluseszköz használata. 

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

tése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

salgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértéké-

nek megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegal-

kotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

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

lushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, szöveg-

transzformációk. 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és 

mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tuda-

tos használata a szövegalkotásban. 

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

cisztikai és a tudományos nyelvhasználatban.  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: különböző 

forrásszövegek stílus-

jellemzői. 

 

Idegen nyelvek: be-

szélt nyelvi stílusre-

giszterek. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; Föld-

rajz: metaforák a ter-

mészettudományos 

szövegekben. 

 

 

Dráma és tánc: drá-

majáték; társalgási 

stílusárnyalatok meg-

jelenítése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: nyilvá-

nos megnyilatkozások, 

különféle műsortípu-

sok, illetve internetes 

felületek jellemző stí-

lusregiszterei. 

 

Informatika, könyvtár: 

kézikönyvek, egy-

nyelvű szótárak hasz-

nálata. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Stílusérték (alkalmi és állandó). 

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

dalmi).  

Stílushatás. 

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

költői kép, allegória, szimbólum).  

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

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

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

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

alkotás, poétizáció. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Jelentéstan 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 

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

a beszélt és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének 

és eredeti funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 

üzenetek jelentése. Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. 

értelmező, szinonima). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző 

beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők 

felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 

összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati 

köre. 

A mondat és szövegjelentés.  

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

nyelvi-grammatikai funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egy-

nyelvű szótárak használata. 

Idegen nyelvek: moti-

vált, motiválatlan sza-

vak, szórend. 

 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek; Etika; Filo-

zófia: kifejezések köz-

nyelvi és tantárgyi 

jelentése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. Deno-

tatív, konnotatív jelentés.  

Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

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

pár, ellentétes jelentés. 

 

 

Irodalom 

 

Évi óraszám: 11. osztályban: 180 (heti 5 óra) 

 

Témakörök:         Óraszám 

 

Világirodalom- görög mitológia, antik görög epika és líra   8 óra 

Színház-és drámatörténet – antik színház és dráma    6 óra 

Világirodalom - antik római irodalom      3 óra 

Világirodalom - Biblia       10 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15.században (középkor) 5 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16.században (reneszánsz) 5 óra 
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Színház-és drámatörténet (drámajátékos tevékenységgel)   5 óra 

Középkori nyelvemlékek       4 óra 

Janus Pannonius portréja       5 óra 

Balassi Bálint portréja       8 óra  

Világirodalom – késő reneszánsz, francia klasszicizmus (16-17.század) 5 óra 

Színház-és drámatörténet – az angol színház (16-17. sz.) és Shakespeare 8 óra 

Színház-és drámatörténet – francia klasszicista színház (17.sz.)  7 óra 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem    5 óra 

Világirodalom – Az európai irodalom a 18.században   6 óra 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai, Berzsenyi  22 óra 

Világirodalom – európai irodalom a 19.század 1. felében             12 óra 

(romantika, romantika és realizmus) 

Színház-és drámatörténet- Katona József: Bánk bán   4 óra 

Magyar irodalom a 19 század 1.felében – portrék: Kölcsey, Vörösmarty 16 óra 

Életmű- Petőfi Sándor       12 óra 

Látásmód – Jókai Mór       6 óra 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:     162 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:    18 óra 

 

Gyakorlás, ismeretek rendszerezése, összefoglalás, ellenőrzés    

    

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

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

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

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

A kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek 

típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

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

ismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén 

az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség 

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

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

kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban; tör-

ténettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia 

(részletek). 

Egy szemelvény a görög lírából 

(pl. Anakreón, Szapphó, Alkai-

osz, Szimónidész) és  

 prózaepikából (Aiszóposz fabu-

A tanuló  

 felismer és azonosít alapvető 

emberi magatartásformákat 

mitológiai történetekben és 

eposzokban 

 megismer irodalmi alapfor-

mákat, műfajokat és motívu-

mokat;  

 elemzi a történetmesélés 

Vizuális kultúra: az an-

tik-görög művészet né-

hány alkotása; illusztrá-

ciók és irodalmi művek 

párhuzamai, későbbi 

korok témafeldolgozá-

sai. 

 

Földrajz: topológiai 
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láiból). 

A szerzőkhöz, illetve hősökhöz 

kapcsolódó toposzok. 

Irodalmi alapformák, történetek 

és motívumok hatása, továbbélé-

se többféle értelmezésben az 

európai és a magyar irodalom-

ban, képzőművészetben, filmen. 

formáit, az elbeszélői néző-

pontokat és a narratív struk-

túra szerepét; 

 felismeri a görög kultúra má-

ig tartó hatását: pl. archetipi-

kus helyzetek, mitológiai és 

irodalmi adaptációk, intertex-

tualitás; mai magyar szó-

kincs. 

tájékozódás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: az antik világ nagy 

szónokai, történetírói. 

 

Matematika; fizika: 

tudománytörténet; az 

antik világ tudományos-

ságának öröksége. 

 

Filozófia: antik filozó-

fusok, filozófiai irány-

zatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

ciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epigramma, 

himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz. 

 

 

Tematikai egység/ 

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

Órakeret 

6 óra 

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

konfliktus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésé-

nek képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az antik görög színház jellem-

zői. 

Drámai előadások (tragédia és 

komédia), versenyjátékok. 

Szophoklész: Antigoné (és az 

Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a dráma-

történetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus mű olvasá-

sára, befogadására, értelme-

zésére, egy drámarészlet elő-

adására;   

 felismer különféle magatar-

tásformákat, konfliktusokat, 

értékeket és hibákat (harmó-

nia, mértéktartás, hübrisz); 

ezek elemzésével, értékelé-

sével fejlődik erkölcsi érzé-

ke; 

 pontosítja a katarzis fogal-

mát; felismeri, hogy a befo-

gadóra tett hatások változato-

sak; 

 képes a műről szóló vélemé-

nyek kritikus befogadására.  

Vizuális kultúra; Törté-

nelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

görög és római színház-

építészet.  

 

Földrajz: egy-két fenn-

maradt antik színház 

topológiája. 

 

Etika; filozófia: Ariszto-

telész Poétikájának né-

hány alapvetése. 

 

Dráma és tánc: szín-

házművészet, színház-

történet. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

lógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katar-

zis.   
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – antik római irodalom 
Órakeret 

3 óra 

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

tékes verselés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, 

azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 

Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. Ha-

tásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 

hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a római lírából és 
epikából, Horatius és Vergilius 
egy műve, továbbá például Ca-
tullus, Ovidius, Phaedrus – mű-
vek vagy részletek. 
 
A római irodalom műfajainak, 
témáinak, motívumainak hatása, 
továbbélése. 

A tanuló 
 azonosít, értékel emberi ma-

gatartásformákat a művek, il-
letve a szerzők portréi alap-
ján; véleményezi a horatiusi 
életelvek érvényességét;  

 megismer irodalmi műfajo-
kat, versformákat; 

 értelmezi a görög és római 
kultúra viszonyát; 

 felismeri a római kultúra má-
ig tartó hatását (mitológiai és 
irodalmi adaptációk, intertex-
tualitás; Catullus / Horatius 
noster; latinizmusok a mai 
magyar szókincsben). 

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

Kulcsfogalmak/ 

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

történet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – Biblia Órakeret 

10 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai élet-

helyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, befo-

gadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények az Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörténet, Káin és 

Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 

József története, Mózes és a tíz-

parancsolat, próféták, Jónás 

története, zsoltárok). 

 

Szemelvények az Újszövetségből 

(pl. Máté evangéliuma; példabe-

szédek, pl. A tékozló fiú, Az ir-

galmas szamaritánus; a passió, 

Pál apostol „szeretethimnusza”; 

az Apokalipszis egy részlete). 

 

A bibliai hagyomány továbbélése 

az európai és a magyar szóbeli és 

írásos kultúrában (pl. szókincs-

ben, szólásokban, témákban, 

motívumokban). 

A tanuló 

 megismer/felismer bibliai 

élethelyzeteket, magatartás-

formákat, témákat, motívu-

mokat; 

 tudja néhány közkeletű bibli-

ai szólás, állandósult kifeje-

zés eredetét és jelentését; 

 ismeri a Bibliához kapcsoló-

dó ünnepek, hagyományok 

(karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tar-

talmát; 

 tudatosítja a bibliai motívu-

mok, témák, műfajok to-

vábbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó 

hatását az európai irodalomra 

és művészetre (zene, képző-

művészet, film; dramatikus 

hagyomány; parafrázisok, 

adaptációk többféle művésze-

ti ágból).  

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a Biblia hatása 

más művészeti ágakra; 

különböző korok bibliai 

témafeldolgozásai, kü-

lönféle művészeti ágak 

példáival. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

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

ban (középkor) 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományai-

val, kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problé-

máinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak koordinátái) megérteté-

se, érzékenyítés a középkori irodalom sajátosságaira, műfajok, világ-

kép, értékrend, néhány alkotás befogadásának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 4–14. századi 

európai irodalomból, példák, 

jellemző rövid részletek a külön-

féle irodalomtípusokra,  

pl. himnuszköltészet,  

vallomás, legendák; hősi ének,  

trubadúr- és lovagi költé-

szet,vágánsdalok.  

 

A tanuló 

 megérti a történelmi és mű-

velődéstörténeti korszakolás 

problémáit (ókor- középkor- 

reneszánsz fogalmak koordi-

nátái; 

 megismerkedik a középkori 

irodalom jellegével az óke-

resztény és középkori sza-

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a középkori építé-

szet, képzőművészet, 

zene néhány alkotása.  

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Villon-

fordításokról. 
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Dante: Isteni színjáték (részlet/ek 

a Pokolból). 

Villon művei (pl. egy-két részlet 

a Nagy testamentumból, 15. sz.). 

kaszban; a vallásos és világi 

irodalom együtthatásával; 

 felismeri az antikvitás hatását 

a középkorra (pl. Vergilius-

Dante);  

 néhány szemelvény alapján 

értékeli Dante és Villon 

életművének jelentőségét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

daforma, refrén. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

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

ban (reneszánsz) 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, novel-

la, reneszánsz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi élet-

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

tartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejlesztése. 

Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak tudato-

sítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella, szonettforma, 

versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 14–16. századi 

európai reneszánsz irodalomból.  

 

Az itáliai kora reneszánsz iroda-

lomból:  

Petrarca: Daloskönyv (egy-két 

szonett), 

Boccaccio: Dekameron (egy no-

vella).  

A tanuló 

 tudatosítja a legfontosabb 

reneszánsz eszményeket, ér-

tékeket, tárgyakat, témákat;   

 Petrarca és Boccaccio néhány 

műve alapján megismerkedik 

a kor lehetséges/sajátos alko-

tói magatartásaival (kettőssé-

gek: tudós humanizmus és 

személyes élményanyag, il-

letve a szórakoztatás szándé-

ka);  

 pontosítja ismereteit mű-

elemzés alapján a novella 

műfajáról; felismeri a szo-

nettformát. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz épí-

tészet, képzőművészet, 

zene néhány alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékeny-

séggel 

Órakeret 

5 óra 
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Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 

váratlan helyzetek kezelése. 

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel 

történő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak 

vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Néhány sajátos színjátéktípus a 

10–16. században (a középkor és 

reneszánsz vallásos és világi elő-

adási formái). Rögtönzés cse-

lekményváz alapján. 

A tanuló 

 részt vesz a témakörhöz kap-

csolódó drámajáték előkészí-

tésében és előadásában;  

 képes rögtönzésre (cselek-

ményváz és adott állandó tí-

pusok alapján);  

 megismer néhányat az euró-

pai színjátszás máig élő ha-

gyományaiból;  

 felismeri az előadásmódok és 

színpadformák sokféleségét a 

középkori játéktípusokban. 

Dráma és tánc: dráma 

és színháztörténet, já-

téktípusok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, 

állandó típusok, színpadformák. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, 

legenda, himnusz.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek 

megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség sze-

repének, a nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. Művelődés-

történeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

Középkori írásbeliség, műfajok, 

nyelvemlékek.  

 

Halotti beszéd és könyörgés; 

Ómagyar Mária-siralom. 

 

 

A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű 

kultúra legkorábbi írásos em-

lékeit (kötelező művek: HB; 

ÓMS); 

 megismeri a középkori írásbe-

liség sajátosságait;   

 tudatosítja a nyelvemlékek 

szerepét, jelentőségét és to-

vábbélésüket későbbi korok-

Történelem és állam-

polgári ismeretek: a 

könyvnyomtatás törté-

netéről; könyvtártörté-

net. 
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ban (l. „Halotti beszéd”-ek) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Janus Pannonius portréja Órakeret 

5 óra 

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

Humanizmus, humanista. Pannónia dicsérete  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány 

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

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehetőségei. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 

változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Janus Pannonius lírája, jellemző 

témái (pl. öntudat, békevágy, 

betegség).  

Epigrammák és elégiák (pl. Egy 

dunántúli mandulafáról, Búcsú 

Váradtól, Saját lelkéhez). 

A tanuló  

 megismeri egy humanista 

alkotó portréját, költői és 

emberi szerepvállalását; sze-

mélyes élményanyagának 

költészetformáló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az életmű 

néhány fontos témáját, a lírai 

alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, 

búcsúzás, betegség, katonás-

kodás, test és lélek);  

 megismeri néhány fogalom 

változó jelentését (pl. elégia, 

epigramma);  

 elemzési minimuma: Pannó-

nia dicsérete és Janus Panno-

nius még egy műve. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a 15. sz. kulturális 

élete Magyarországon. 

 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz kul-

túra Magyarországon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.  
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Balassi Bálint portréja 

Órakeret 

8 óra 

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

vum. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek felisme-

rése. A szövegvers és dallamra írott énekvers megkülönböztetésének kérdései. Élet-

formák találkozásai, értelmezései: végvári élet, költő lét. 
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Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 

énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallamvers, 

szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetítése. 

Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos 

formák ritmizálása, a Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Balassi Bálint lírája; költői tuda-
tosság; az életmű néhány temati-
kus és formai jellemzője. 
 
Egy katonaének (kompozíció, 
értékrend). 
Legalább további két mű értel-
mezése (szerelmi tematika, pl. 
Júlia-vers / Célia-vers; istenes 
tematika, zsoltárparafrázis vagy 
könyörgésvers, pl. Adj már csen-
dességet) 
Megformáltság, szerkezet (pl. 
aranymetszés, hárompillérű 
kompozíció). 

A tanuló  
 megismeri az alkotó költői 

portréját és magatartását (az 
életmű 3-4 darabja nyomán); 

 tudatosítja az életmű megkö-
zelítési problémáit (kötet-
kompozíció; kéziratos éne-
keskönyv; különféle felfogá-
sok: kompozíció / tematika); 

 megkülönbözteti a dallam-
vers és szövegvers fogalmát; 

 tud ritmizálni ütemhangsú-
lyos formákat, felismeri a 
Balassi-strófát;  

 elemzési minimuma: Egy 
katonaének és még egy-két 
mű.  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a 16. sz. kulturális 
élete Magyarországon. 
 
Vizuális kultúra: a rene-
szánsz kultúra Magyar-
országon; az aranymet-
szés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, rímel-

helyezkedés, Balassi-strófa.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16–17. század) 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílus-

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

barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítására, 

megnevezésére.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A reneszánsz kései szakasza 

(manierizmus). 

Szemelvény a korszakból: Cer-

vantes: Don Quijote (részlet). 

 

Barokk és klasszicizmus a 17. 

században (háttér, tematika, stí-

lus- és formajegyek). 

Szemelvényrészletek az irányza-

tokról, szerzőkről, művekről.  

A tanuló  

 ismeri a fogalomhasználati 

problémákat (művelődéstör-

téneti korszak, korstílus, stí-

lusirányzat); 

 tisztában van irányzatok 

egymás mellett élésével; 

 meg tudja különböztetni a 

reneszánsz / barokk / klasszi-

cizmus alapvető formai és 

stílusjegyeit, ismeri ezek esz-

tétikai hátterét;  

  műismereti minimuma: Cer-

vantes: Don Quijote (részlet). 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: az irányzatokhoz 

kapcsolódó, jellemző 

alkotások formajegyei 

(minden művészeti ág-

ból).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

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

században és Shakespeare 

Órakeret 

8 óra 

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

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája.  
A szeretetteljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének 
módjai. 
A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.  
A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése 
(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és 
dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, 
a dráma létformájának, a dramaturgiai jellemzőknek a megértetése 
drámajátékkal. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének 
megbeszélése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, művé-
szetének mai hatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az angol színház a 16–17. szá-

zadban (színház, előadás és dra-

maturgia összekapcsolódása). 

 

Shakespeare egy drámája (Ham-

let / esetleg Romeo és Júlia vagy 

más, választott mű).  

A tanuló 

 ismer néhány Shakespeare-

témát, szállóigét; 

 képes egy mű részletes elem-

zése kapcsán a hősök jellem-

zésére, magatartásuk, konf-

liktusaik értékelésére; 

 megérti a befogadói elvárá-

sok (korabeli közönség) és a 

dramaturgia összefüggését; 

 részt vesz egy jelenet kidol-

Vizuális kultúra; Ének-

zene; Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: illuszt-

rációk, zenei és filmes 

feldolgozások 

Shakespeare-művekből. 

 

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet, színpadi hatás. 
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gozásában és előadásában;  

 felismeri a dráma másik lét-

formáját (aktuális színházi 

előadások, rendezői értelme-

zések hatásával); értékeli az 

újrafordítások, filmes feldol-

gozások szerepét;   

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét); 

 műismereti minimuma: egy 

Shakespeare-dráma elemző 

feldolgozása és memoriter: 

egy monológ/részlete; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények kri-

tikus befogadására; egy szó-

beli érettségi témakör anya-

gának összeállítására és az 

abban megjelölt feladat kifej-

tésére.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

se. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista szín-

ház (17. század) 

Órakeret 

7 óra 

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

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. 

Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és változatai-

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

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

gatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, illetve színházi 

előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A klasszicizmus elvárásai. Tra-

gédia és komédia. 

A francia színház a 17. század-

ban (színház, előadás és drama-

turgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más mű-

ve). A komikum megjelenési 

A tanuló 

 felismeri a klasszicista nor-

matív esztétika sajátosságait 

(műfaji hierarchia, szabá-

lyok); a korabeli elvárások és 

a dramaturgia összefüggését;  

 megérti a komikum műfaj-

Dráma és tánc: színház-

történet, a színpadi kísé-

rő zene, a koreográfia. 
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formái. formáló minőségét és válto-

zatait (helyzet- és jellemko-

mikum); 

 képes egy mű részletes elem-

zése kapcsán a hősök jellem-

zésére, magatartásuk, konf-

liktusaik értékelésére; 

 részt vesz egy jelenet kidol-

gozásában és előadásában;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét);   

 műismereti minimuma: egy 

Molière-mű elemző feldolgo-

zása és memoriter: egy rész-

let; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények kri-

tikus befogadására; egy szó-

beli érettségi témakör anya-

gának összeállítására és az 

abban megjelölt feladat kifej-

tésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mérték-

tartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, 

bizalmas, rezonőr. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Órakeret 

5 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 

való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 

Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék fejlesztése: a 

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

oldások összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben és 

más művészeti ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepé-

nek bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének tá-

mogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar barokk irodalom.  

Szemelvény: Pázmány Péter ér-

tekező prózájából (hitvita, prédi-

káció). 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszede-

A tanuló  

 felismeri a barokk formajegye-

it az irodalmi művekben és 

más művészeti ágakban is, 

összhangban az irodalommal;  

 megismeri világkép és műfa-

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a barokk forma-

jegyei a festészetben, 

építészetben, a zené-

ben.  
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lem (részletek); a barokk eposz 

(szerkezet; koncepció; ember-

eszmény /a főhős mint Krisztus 

katonája; értékrend). 

jok, poétikai / retorikai megol-

dások összefüggését;   

 tisztában van az eposzi kellé-

kek hagyományozódásával, az 

antik és barokk eposzok kü-

lönbségével (koncepció, szer-

kezet, értékrend, emberesz-

mény); 

  műismereti minimuma: Zrínyi 

Miklós: Szigeti veszedelem 

(részlete). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

körmondat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek 

elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai 

ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák.  

A szabadság eszményének különböző megközelítései. Összehasonlítás 

és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és 

stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvi-

lágítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás irodalmának 

jellemző műfajai és stílusirány-

zatai: klasszicizmus, szentimen-

talizmus (érzékenység), rokokó.   

 

Művek, szemelvények az angol, 

francia és német irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 

Voltaire, Rousseau; Goethe, 

Schiller különféle műfajú alkotá-

saiból.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az eszme-

történeti korszak, filozófiai 

irányzat és stílusirányzat ka-

tegóriáit;  

 megismeri a bölcseleti háttér 

és a stílusirányzat, műfaj, te-

matika néhány összefüggését, 

az egyes irányzatok jellemző 

tendenciáit, irodalmi műfaja-

it, máig ható kérdésfeltevése-

it az európai irodalmakból 

vett egyes szemelvények 

alapján;  

 választható beszámolót ké-

szíthet olvasmányélménye 

vagy látott színházi élménye 

alapján (pl. Defoe, Jane Aus-

ten, Schiller művei);  

 műismereti minimuma: 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: klasszicizmus, 

rokokó más művészeti 

ágakban; megzenésített 

irodalmi művek (pl. 

Goethe, Schiller alkotá-

sai). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; Filozófia; Etika: a 

felvilágosodás korának 

bölcselete; értekezések 

a kor szerzőitől. 
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Swift, Voltaire, Goethe egy-

egy művének /részletének 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fik-

ció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énre-

gény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem).   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 

jellemzője. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

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

problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések 

megbecsülése. 

A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések 

gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás 

időszakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; 

a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismer-

tetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 18. század irodalma a felvilá-

gosodás előtt  

(a kuruc költészethez kapcsolódó 

irodalmi formák; Mikes Kele-

men: Törökországi levelek rész-

lete). 

 

A felvilágosodás korának iro-

dalma.  

Művelődési programok. Besse-

nyei György értekező prózai mű-

vének részlete (pl. Magyarság). 

Alkotói csoportok, irodalmi köz-

pontok, sajátos életutak (pl. Bat-

sányi János, Kármán József). 

Kazinczy Ferenc irodalomszer-

vező tevékenysége és írói mun-

kássága (legalább egy epigram-

mája). 

 

A tanuló 

 ismeri a magyar nyelv ügyében 

született legfontosabb progra-

mok, értekezések gondolatait; 

Kazinczy tevékenységét; a ma-

gyar felvilágosodás időszaká-

nak, irodalmi életének néhány 

sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási moz-

galom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai és Ber-

zsenyi életművének jellegével, 

az alkotók helyével, szerepével 

a magyar irodalom történeté-

ben; felismer jellemző stílus-

irányzatokat, műfajokat, verstí-

pusokat és versformákat;  

 műismereti minimuma: Mikes 

Kelemen: Törökországi levelek 

(részlet), Kazinczy Ferenc egy 

Vizuális kultúra; 

ének-zene: stílus-

irányzatok egymás-

mellettisége a 18. 

században.  

 

Földrajz: a témakör-

höz, az alkotókhoz 

kapcsolódó topológia.   
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Csokonai Vitéz Mihály portréja; 

életművének műfaji, formai és 

stiláris sokszínűsége A Remény-

hez, A tihanyi Ekhóhoz és  még 

legalább egy mű (pl. Az estve, 

Tartózkodó kérelem, A Magá-

nossághoz) alapján. 

 

Berzsenyi Dániel portréja; jel-

lemző műfajok, témák, életérzé-

sek költészetében. A közelítő tél, 

A magyarokhoz I. és legalább 

még egy mű (pl. Levéltöredék 

barátnémhoz, Osztályrészem) 

értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, 

továbbélése a későbbi magyar 

költészetben.  

epigrammája; Bessenyei 

György egy értekező prózai 

részlete; Csokonai Vitéz Mi-

hály: A Reményhez; A tihanyi 

Ekhóhoz és egy mű; Berzsenyi 

Dániel: A közelítő tél, A ma-

gyarokhoz I. és egy mű.  

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán 

alkalmassá válik legalább 3-4 

alkotásuk és a műveikről szóló 

vélemények, elemzések értel-

mezésére; egy-egy szóbeli té-

makör kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

multán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszeg-

zés, időszembesítő verstípus.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

nyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és 

erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kri-

tikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a 

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

Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képessé-

gek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A romantika irodalmának jel-

lemzői (esztétikai elvek, művészi 

szabadság, stílus- és formaje-

gyek; ironikus látásmód, gro-

teszk minőség).  

Új műfajok, formák (pl. törté-

nelmi regény, bűnügyi történet, 

drámai költemény, verses re-

gény). 

Társadalmi típusok (felesleges és 

karrierista hősök, hivatalnokok) 

megjelenése a romantikával egy-

A tanuló  

 felismeri az életművek egy-

másmellettiségét az 1830-as 

években (klasszika, romanti-

ka, realizmus tendenciái, l. 

Goethe/Hugo/Stendhal, Bal-

zac) és a romantika korstílus-

jellegét, jelentőségét; a ro-

mantika és a kritikus, realista 

szemlélet együtthatását;   

 megismeri az irodalmi libera-

lizmus szerepét és hatását az 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a romantika 

művészete.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a roman-

tika, romantikus mai 

médiaértelmezése.  
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idejű, realista szemléletű művek-

ben. 

 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 

Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, 

Puskin vagy mások alkotásaiból; 

illetve Balzac, Stendhal, Gogol 

műveiből. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek.  

esztétikára (új műfaji változa-

tok; stiláris és hangnemi ös--

szetettség, irónia és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Keats, 

Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoff-

mann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol egy-egy mű-

vének / részletének ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi olvas-

mány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót ké-

szíthet egyéni olvasmányél-

ménye alapján a korszak mű-

veiből;  

 alkalmassá válik a korszakról, 

a szerzőkről, művekről szóló 

vélemények kritikus befoga-

dására, egy lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.   

 

 

Tematikai egység/ 

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

4 óra 

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

összeomlása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti 

dráma” mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 

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

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

lő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Katona József: Bánk bán – sok 

szempontú műértelmezés. Pl.  

 magánéleti és közéleti konf-

liktus, alapkérdések;  

 a szereplők körei, Bánk ös--

szeomlása; a címszereplő 

megítélésének változatai; 

 felépítés, szerkezeti megol-

dások (az V. felvonás szere-

pe).   

A tanuló 

 ismeri a magyar színház törté-

netének néhány sajátosságát 

(az állandó magyar színház hi-

ányát, törekvéseket a létreho-

zására);   

 képes elemezni nemzeti tragé-

diánk sajátosságait (problema-

tika, drámai szerkezet és nyelv, 

sajátos lezárás, „megoldás) 

Ének-zene: operafel-

dolgozás. 
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 megismer néhány álláspontot a 

műértelmezéshez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy felvéte-

lét), és közös elemzéssel érté-

kelik az adott interpretációt;  

 műismereti minimuma: a tra-

gédia (házi olvasmány) elemző 

feldolgozása és memoriter: 

részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik a mű értelme-

zéseinek kritikus befogadására; 

egy szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és az 

abban megjelölt feladat kifejté-

sére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

16 óra 

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

Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt ; Vörösmarty Mihály: Szózat  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelve-

tések szellemi hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és íté-

letalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti 

sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti romanti-

ka–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének fel-

ismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelme-

zésének elősegítése, jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, 

a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar irodalmi élet a 19. szá-

zad első felében; orgánumok, 

folyóiratok, alkotói csoportok. A 

reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

  

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 

közéleti szerep, egyéni és közös-

ségi sors. Hymnus és még egy 

lírai alkotása (pl. Elfojtódás; Va-

nitatum vanitas; Zrínyi dala; 

Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti 

hagyományok és / vagy a Parai-

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom né-

hány sajátosságát a 19. század 

első felében;  

 felismeri a reformkor-nemzeti 

romantika-népiesség fogalmak 

tartalmát, szerepét és jelentő-

ségét; 

 tisztában van Kölcsey és Vö-

rösmarty életművének jellegé-

vel, az alkotók helyével, sze-

repével a magyar irodalom tör-

ténetében;  

 műismereti minimuma: Köl-

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a magyar 

romantika más művé-

szeti ágakban.  

 

Földrajz: az alkotók-

hoz kapcsolódó topo-

lógia. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a reformko-

ri művelődés és társa-

dalmi élet. 
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nesis részlete). 

 

Vörösmarty Mihály portréja. 

Romantikus világlátás, tematika 

és képalkotás lírában és drámá-

ban a Szózat; Előszó és még egy-

két lírai alkotás (pl. Késő vágy; 

Gondolatok a könyvtárban; Az 

emberek, A vén cigány) alapján, 

illetve a Csongor és Tünde ér-

telmezésével (pl. alapkérdések, 

értékszerkezet, motívumok, mű-

faji sajátosságok: mesejá-

ték/drámai költemény).  

csey: Hymnus, Huszt és még 

egy lírai mű, egy értekező pró-

zai részlet; Vörösmarty: Szó-

zat, Előszó és még egy-két lírai 

mű, valamint a Csongor és 

Tünde; memoriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty kap-

csán alkalmassá válik legalább 

négy alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére; egy-egy szóbeli 

témakör kifejtésére; memorite-

rek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 

irónia, drámai költemény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

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

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

járól, műveiről.  

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

más lírai alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak, 

műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönbözteté-

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

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartás) és jellemző 

alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; 

romantika és népiesség.   

 

Témák (pl. szerelem, táj, ars 

poetica), versciklusok; lírai 

műfajok és líratípusok (pl. 

dalok, helyzetdalok, ódák, 

elégiák, rapszódiák; tájlíra, 

forradalmi látomásvers) és 

versformák változatossága;  

A puszta, télen; A XIX. század 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói kor-

szakait; Petőfi helyét, szerepét a 

magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus korstí-

lus és a népiesség stílustendenciá-

jának együtthatásával;  

 műelemzések során megismeri 

Petőfi jellemző témáit, műfajait, 

poétikai megoldásait, versformáit; 

megkülönbözteti jellemző hang-

nemeit (pl. humor és irónia);  

 képes önálló műértelmezés meg-

fogalmazására;   

Hon és népismeret: 

Petőfi emlékhelyek. 

 

Földrajz: Petőfi életút-

jának topológiája. 

 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a romanti-

ka művészete, Petőfi 

művek feldolgozásai 

(hangoskönyv, szín-

ház, rajzfilm, dal). 
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költői; Európa csendes, újra 

csendes…; Szeptember végén, 

és még legalább három-négy 

lírai alkotás elemző feldolgo-

zása.  

 

Verses epika (pl. A helység 

kalapácsa mint eposzparódia; 

és/vagy Az apostol. 

 

Utalás egy-egy téma, motí-

vum, poétikai jellemző kor-

társ irodalmi megjelenítésére; 

az evokáció, az intertextuali-

tás néhány példája. 

 műismereti minimuma: Az Alföld; 

Nemzeti dal ; János vitéz; A pusz-

ta, télen; A XIX. század költői; 

Európa csendes, újra csendes…; 

Szeptember végén és még három-

négy mű és memoriterek;  

 képessé válik Petőfi életművének 

bemutatására (legalább 10–12 lírai 

és 1–2 verses epikai alkotás alap-

ján); a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek tolmácsolásá-

ra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

tészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, hero-

izmus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, 

anekdotikusság.  

A kőszívű ember fiai vagy más regénye.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi 

problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. 

Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszél-

getés, vita a korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak 

különbségéről, a különbség megértése. A befogadói horizont tágítása: 

Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus ábrázolásmód sajátos-

ságai és a romantikus regény jellemző műfaji változatai. Felkészítés 

egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló véleménykifejtésre. A 

történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jókai alkotásainak jellemzői, 

műfaji változatok az életművé-

ben;  

regényírói művészetének sajátos-

ságai a romantikus prózaepika 

jegyében.  

 

Jókai Mór: Az arany ember (eset-

leg más regényének) elemző ér-

telmezése sok szempontú meg-

közelítéssel,  

pl.: a romantika megjelenési 

formái; műfaji változat; szerke-

zet, jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák; hangnemi és motivikus 

összetettség. 

Problematika (az adott műhöz pl. 

természet és civilizáció, bűn és 

büntetés, kettős jellem).  

A tanuló 

 tisztában van a korabeli és a 

mai olvasóközönség befoga-

dói elvárásainak különbségé-

vel;  

 ismeri Jókai helyét a magyar 

regényirodalom történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus ábrá-

zolásmód sajátosságait és a 

romantikus regény jellemző 

műfaji változatait;  

 képes egy regény sok szem-

pontú megközelítésére, saját 

álláspont kifejtésére;    

 műismereti minimuma: egy 

regénye: Az arany ember 

(vagy más, pl. Egy magyar 

nábob, Fekete gyémántok)  

 egy regényelemzés kapcsán 

képes önálló szóbeli tétel ke-

retében egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Hon és népismeret; tör-

ténelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

vizuális kultúra; ének-

zene: a romantika mű-

vészete. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Jókai-

művek filmes feldolgo-

zásai.  

 

Földrajz: a regény/ek 

topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

ta. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

 

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

tikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes 

arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen 

tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tömeg-

kommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, gram-

matikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. 

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

tot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos vélemé-

nyét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes szövegek 

kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e ké-

pesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja 

ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített 

értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 

ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 

egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 

fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 

és etikai normáit.   

 

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

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tu-

datos alkalmazására.  

 

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 

eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlításá-

ra, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művek-

ről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 

bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, lé-

nyegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszkö-

zök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 
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12. évfolyam 

 

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

tani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése különfé-

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

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

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

vizsgálatára, a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvvál-

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

tésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, az 

önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák használa-

ta mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok felfe-

dezése, értelmezése, kezelési módok keresése.  

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelé-

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

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

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

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

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

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

tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

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

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

Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyag-

gyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készíté-

sére. 

A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a ma-

gyar nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban 

és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészül az érettségire és a 

továbbtanulásra.  

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A 

műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, meg-

szűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és regényszerkeze-

tek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének megértése.  
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Az irodalmi olvasmányok jellegéből következően fejlesztési cél a magyar és az euró-

pai hagyományok és a modernség együtthatásának, egyedi megjelenési formáinak észrevétele, 

megnevezése az életművekben, az egyes alkotásokban; stílusirányzatok jellemző, esetleg 

mozgalomszerű vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban;a tár-

gyalt korszak stílusirányzati sokszínűségének megismerése, az egyes irányzatok egymás mel-

lett éléséből néhány következtetés megfogalmazása.  

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység 

művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; 

nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző néző-

pontból, illetve különféle címzetteknek, önálló műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott 

kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Mind az érvelő lépes-

séget, mind a szociális kompetenciák, mind az erkölcsi gondolkodás fejlesztését támogatja a 

jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, megbocsá-

tás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), személyiségdilemmák felfo-

gása, értelmezése, megvitatása. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány 

szerző és mű utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs iroda-

lomban, más művészeti ágakban.  

Alapvető irodalomszemlélet az irodalmi művek egymásra utaltságának megértése és 

ennek példáiként az irodalmi szövegek összekapcsolódását bizonyító szövegek gyűjtése, meg-

figyelése, a rájátszás, az evokáció, intertextualitás, reflexió példáinak elemzése, végül annak 

néhány példával való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg 

változó hagyomány. E témakörbe tartozó tevékenység műfaji, poétikai fogalmak változó jelen-

tésének megfigyelése, bizonyítása, a szépirodalom nyelvének megváltozását jelző jelenségek 

megfigyelése. Az önálló ismeretszerzés elengedhetetlen feltétele a rendszeres könyvtárhasz-

nálat (ide értve az internet adta lehetőségeket is), azaz az ismeretterjesztő (például műelemző, 

művelődéstörténeti, művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom – audiovizuális, digitális forrá-

sok – alkotó felhasználása feljegyzés, beszámoló, értekezés, kiselőadás, hozzászólás, prezen-

táció formájában. E tevékenység része a hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli fel-

adatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtés és válogatás 

többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítése. 

Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szöve-

gek befogadásában, megértésében a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar 

és az európai szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E témakör-

ben is kívánatos a tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az 

irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a filmes 

adaptáció néhány kérdésében. 

Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két 

tipikus írott, digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez 

tartozik az irodalom megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, rajz-

filmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték, megze-

nésített vers –, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás –); az adaptáció, 

a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs magas művészeti és 

szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának, vonzerejének és 

csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak bemutatása, kul-

tuszalkotások megismerése). 

A továbbtanulásra való fölkészülésként feladattá tehető egyéni „kutatómunka” alapján 

nagyobb lélegzetű dolgozat megírása, prezentáció készítése a könyvtárhasználat, digitális for-

rások alkalmazása, szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagá-

nak hasznosításával; tematikus tájékozódás nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő infor-
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mációforrásokban (például irodalmi adatbázisok, CD-ROM, magyar elektronikus könyvtár), 

irodalmi és más kérdések megvitatásához információk kiválasztása és újrarendezése. 

A szűkebb régióhoz, településhez, a hazához való kötődés érzését erősíti a tájékozódás 

a régió, a település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi kultúraközvetítő intézmények 

körében.  
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Magyar nyelv 

 

Évi óraszám:  12. osztályban 64 óra (heti 2 óra) 

 

Témakörök:          Óraszám 

 

Kommunikáció          4 óra 

Retorika          12 óra 

Általános nyelvészeti ismeretek     4 óra 

Pragmatikai ismeretek     6 óra 

Szövegalkotás     7 óra 

Nyelv és társadalom     8 óra 

Nyelvtörténet     8 óra 

Ismeretek a nyelvről     9 óra 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:     58 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:     6 óra 

 

Rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés      
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő 

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

vánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfe-

lelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika 

elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő 

stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzet-

ben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, 

valamint az internetes felületeken előforduló manipulációs szándé-

kok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 

szándékának felismerése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: reklám, 

meggyőzés, manipulá-

ció. 

 

Vizuális kultúra: képi 

közlés. 

 

Dráma és tánc: szituá-

ciók, dialógusok értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Retorika 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 

véleménynyilvánítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazá-

sa a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszóla-

lásokban.  

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

mertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyag-

gyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: antik 

szónokok, neves ma-

gyar szónoklatok (pl. 
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Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 

szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetek-

ben.  

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

csolása. 

Kölcsey, Kossuth, 

Deák). Közéleti meg-

nyilatkozások retori-

kája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a meg-

győzés, befolyásolás, a 

hatás eszközei. 

 

Dráma és tánc: a szín-

padi beszéd retorikai 

elemei, klasszikus 

monológok értelmezé-

se. 

 

Matematika: bizonyí-

tás, érvelés, cáfolat. 

 

Filozófia: Érvelési 

szerkezetek tudatosítá-

sa 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

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

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

tés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Általános nyelvészeti ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló 

ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

ember elválaszthatatlan egysége. 

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

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

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

nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, kommuni-

káció, nyelvi toleran-

cia. 

 

Vizuális kultúra: a vi-

zuális nyelv összetevői. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Pragmatikai ismeretek 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző 

kontextusokban, különböző cél elérésére. 

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

veg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, 

hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajta-

ni.  

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 

udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

lönféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak meg-

figyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve meg-

sértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek: idegen 

nyelvi kommunikáció, 

udvariassági formák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megnyilatkozás.  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegalkotás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szö-

vegalkotás.  

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak 

ismerete. 

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

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

tusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elekt-

ronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a 

közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalko-

tás. Esszéírási gyakorlatok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 

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

mák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás kiegészíté-

sekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetősé-

geinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris 

különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Informatika: szöveg-

szerkesztési, könyvtár-

használati, információ-

keresési ismeretek.  

Filozófia: A globális 

világ kihívásaira kínált 

erkölcsfilozófiai vála-

szok megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelv és társadalom 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi 

tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

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

kotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és 

nyelvművelés). 

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

nálatának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási szövegek 

jellemzőinek megfigyelése. 

Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, 

valamint az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatásá-

nak megfigyelése, érvek, adatok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi sokszí-
nűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban 
élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés elvei és felada-
tai. 
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi nor-
ma. 
 
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 
A köznyelv jellemzői, használati területe. 
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző 
használati köre, szókincse. 
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, 
funkciójuk. 
 
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, 
területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a két-
nyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 

Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: történelmi 
nemzetiségek, beván-
dorló magyarság, 
szórványmagyarság 
kialakulásának törté-
nelmi, társadalmi okai, 
tendenciái. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: az in-
formációs társadalom, 
mediatizált nyelvhasz-
nálat. 
 
Földrajz: a magyar 
nyelvhasználat területi 
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A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. 
szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 
 
A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 
nyelvhasználatra. 

tagolódása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvtörténet 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány alap-

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

járások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 
Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a 
világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett 
tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányok-
kal. 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről 
kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelv-
rokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások irányában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a 

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

gának bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság bizonyítéka-

inak tudományos eszközei.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelv-

emlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelv-

emlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar 

Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézi-

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

megismerése, használata.  

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

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

főbb állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a magyar nép 

vándorlásának történe-

te, nyelvemlékek, kó-

dexek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 

Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

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

Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány). 

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

Nyelvújítás, ortológus, neológus. 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ismeretek a nyelvről 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköre-

inek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem,társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Etika; Filozófia; 

Idegen nyelvek: a 

nyelvről, a nyelvhasz-

nálatról szerzett isme-

retek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

 

 

Irodalom 

 

Évi óraszám: 12. osztályban: 160 óra (heti 5 óra) 

 

Témakörök:          Óraszám 

 

Életmű- Arany János         10 óra 

Színház-és drámatörténet – Madách Imre. Az ember tragédiája   5 óra 

Világirodalom- az európai epika és líra a romantika után (19.sz. 2. fele)  4 óra 

Színház-és drámatörténet – az európai dráma és színház a 19. sz. 2. felében 4 óra 

Magyar irodalom a 19. sz. 2. felében- portré: Mikszáth Kálmán   8 óra 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke      4 óra 

Életmű- Ady Endre         10 óra 

Portrék – Móricz Zsigmond        6 óra 

Világirodalom – az avantgárd irányzatai; a magyar avantgárd   4 óra 

Életmű – Kosztolányi Dezső        10 óra 

Látásmód – Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula      4 óra 

Életmű – Babits Mihály        10 óra 

Életmű – József Attila        10 óra 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században  
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és a kortárs irodalomban        5 óra 

Színház-és drámatörténet – a 20. századi  

és a kortárs drámairodalom néhány törekvése     5 óra 

Portré – Radnóti Miklós        5 óra 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János,  

Weöres Sándor, Ottlik Géza        8 óra 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László  8 óra 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék és látásmódok a 

20. századi magyar irodalomból (választható szerzők, művek)   7 óra 

Portrék és látásmódok a kortárs irodalom - (választható szerzők, művek)  9 óra 

Regionális kultúra         3 óra 

Az irodalom határterületei        5 óra 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:      144 óra 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:     16 óra 

 

Rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés      

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Arany János Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, 

ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes 

versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések felve-

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

szakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának összevetése, 

az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének, költé-

szete jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jel-

lemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány 

verses epikai alkotása.  

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogal-

mazására, a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Arany János életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartások) és jellemző 

alkotások. 

A romantika utáni költőszerep-

lehetőségek és lírai tendenciák.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. ars 

poeticák), hangnemek, műfajok 

(pl. elégiko-óda, elégia) és szer-

kesztésmód, verstípusok (pl. idő- 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Arany költői sze-

repét a magyar irodalom tör-

ténetében; költészetének jel-

legét;  

 műelemzések során megis-

meri Arany jellemző lírai té-

máit, műfajait, poétikai meg-

oldásait, versformáit és né-

hány verses epikai alkotását;  

Informatika: könyvtári 

és internetes tájékozó-

dás. 

 

Etika: bűn, bűnhődés, 

testvérféltékenység. 
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és értékszembesítés, létösszeg-

zés) a nagykőrösi és a kései köl-

tészetben (Letészem a lantot, 

Epilogus és legalább még két-

három lírai alkotás). 

 

A ballada műfaji sajátosságai; 

tematikus és szerkesztésmódbeli 

különbségek a két balladakor-

szak alkotásaiban (A walesi bár-

dok és még legalább 1–2 balla-

da). 

A Toldi estéje elemző bemutatá-

sa.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

 megismeri a lírikus és epikus 

költőszerep szembeállítását, 

változó megítélését;   

 képes lírai és epikai alkotá-

sok önálló értelmezésének 

megfogalmazására; a Toldi és 

a Toldi estéje néhány szem-

pontú összevetésére; 

 műismereti minimuma: A 

walesi bárdok, Rege a csoda-

szarvasról, Toldi, Családi 

kör, további egy-két ballada; 

Toldi estéje; Letészem a lan-

tot, Epilogus és még két-

három lírai alkotás (memori-

terek is); 

 képessé válik Arany életmű-

vének bemutatására (legalább 

5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada 

és a Toldi és a Toldi estéje 

alapján); a műveiről szóló vé-

lemények, elemzések értel-

mezésére, kritikus befogadá-

sára; egy-egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

létösszegzés).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás A magyar színház történetének néhány sajátossága. Alapvető drámai 

műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy a 

küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének támoga-

tása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti tar-

talmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű létezése; 

a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés többféle megközelítés-

ből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Madách Imre: Az ember tragédi-

ája – sok szempontú műértelme-

zés. 

A tanuló  

 megismeri a drámai költe-

mény műfaji változatának 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai irányzatok a 19. 

században. 
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A drámai költemény műfajának 

következménye a szerkezetre és 

hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: 

keret- és történeti színek, szemé-

lyiségközpontúan / lírai szerke-

zet: tematikus, szétválás-

sorozat).  

Problematika, történelemszemlé-

let, bölcseleti háttér (szabadelvű-

ség és pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az 

emberiség és különböző szellemi 

irányok történetében. 

jellemzőit (filozófiai, bölcse-

leti tartalmak), sajátos drámai 

hőseit; többféle világfelfogás 

egyidejű létezését; - értelme-

zi a művet (lehetőleg többféle 

megközelítésből);  

 megismerkedik néhány műér-

telmezéssel, állásponttal;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzés-

sel értékelik az adott interpre-

tációt és a mű színpadra állí-

tásának lehetőségeit;  

 műismereti minimuma: a 

Tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és me-

moriter: részlet(ek) a műből, 

valamint szállóigévé vált so-

rok; 

 alkalmassá válik a mű értel-

mezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállí-

tására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére. 

 

Dráma és tánc: szín-

házművészet, a mű 

színrevitele különböző 

felfogásokban. 

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Tragédia 

hazai és nemzetközi 

színházi előadásairól, 

fordításairól, adaptáció-

iról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, elle-

nutópia, pozitivizmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. sz. második fele) 

Órakeret 

4 óra 

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

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

mus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

látású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése,  

a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése 

és értékelése. 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságá-

nak felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek 

értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, 

stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A realista és naturalista epika 

jellemzői (esztétikai elvek, tema-

tika, látásmód, stílus- és forma-

A tanuló  

 felismeri a romantika és rea-

lizmus együtthatását, folyto-

Vizuális kultúra; Ének-

zene: impresszionizmus, 

szimbolizmus más mű-
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jegyek) a 19. század közepétől; a 

prózaepika újításai (nézőpontok, 

síkváltások, időszerkezet, polifó-

nia; új műfaji változatok) a kis- 

és nagyepikában.  

 

Impresszionizmus, szimbolizmus 

és a lírai műnem megújítása (pl. 

a személyiség, a lírai közvetlen-

ség háttérbe szorulása, a látomás 

felszabadítása, objektivizálódás). 

 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 

Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, 

Whitman) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kapcsolódó fogalmi ismere-

tek. 

nosságát az epikában; értel-

mezi a realista és naturalista 

stílusirányzat jellemzőit;  

 megismeri az impresszionista 

és (pre)szimbolista európai 

líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi olvas-

mány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után; né-

hány lírai alkotás értelmezé-

sére;  

 beszámolót / könyvajánlót 

készíthet egyéni olvasmány-

élménye alapján a korszak 

szerzőinek műveiből;  

 műismeret: néhány mű / rész-

let pl. Emily Brontë, Di-

ckens, Flaubert, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij alkotásaiból, 

illetve Baudelaire, Rimbaud, 

Rilke, Whitman műveiből;  

 alkalmassá válik a korszak-

ról, a szerzőkről, művekről 

szóló vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges 

szóbeli tétel kifejtésére. 

vészeti ágakban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

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

tészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, 

tárgyvers. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és szín-

ház a 19. sz. második felében 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

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

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

Shakespeare, Molière). 

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

Arisztotelészi dramaturgia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 

értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morá-

lis vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek 

megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának meg-

vitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, 

újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 



133 

Dramatikus játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében – a kor-

szak drámairodalmának újdon-

ságai és két drámai alkotás, két 

szerző dramaturgiája.  

Egy drámai mű elemzése a 19. 

század második feléből (pl. Ib-

sen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni dramatur-

gia sajátosságai, pl. az  analiti-

kus szerkesztésmód felújítása, 

középponti szimbólumok alkal-

mazása, reformátorok és re-

zonőrök, hangnemkeveredés 

stb.; a szerző problémafelvetése, 

pl. házassági válság, élethazug-

ság). 

 

Egy Csehov-mű elemző bemuta-

tása (pl. Ványa bácsi, Három 

nővér). 

A csehovi dramaturgia sajátos-

ságai (pl. a drámaiság fogalmi 

változása; drámaiatlan/lírai drá-

ma; főszereplő-, konfliktusok és 

cselekmény-nélküliség; csoport-

képek/cselekvésképtelenség; 

párhuzamos monológok/fedett 

dialógusok, ironikus látásmód); 

új műfaji változatok, új játékstí-

lus. 

A tanuló 

 megismeri a romantika utáni 

drámatörténet néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemzi két jelentős szerző egy-

egy alkotását, újításaik figye-

lembevételével, bemutatja 

dramaturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot a 

művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy felvéte-

lét), és közös elemzéssel érté-

kelik az adott interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második fe-

léből és Csehov egy drámája;   

 alkalmassá válik a művek ér-

telmezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállítá-

sára és az abban megjelölt fel-

adat kifejtésére. 

Dráma és tánc: szín-

háztörténet. 

 

Etika: a szerzői prob-

lémafelvetések etikai 

szempontú megvitatá-

sa, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – port-

ré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

8 óra 

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

Péter esernyője), novellaelemzések.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

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

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

ben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti. 



134 

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

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

vábbhatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány 

darabja).  

Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 

novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfi-

gyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 19. század második felének 

magyar irodalmából néhány 

szerző és mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, 

költészetének jellemzői (leg-

alább. egy műve, pl. Húsz év 

múlva, A vaáli erdőben, Az üstö-

kös). 

A századvég és századelő novel-

lisztikája (műelemzési lehetősé-

gek, pl. Gozsdu, Petelei, Gárdo-

nyi, Tömörkény, Bródy Sándor 

műveiből). 

 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, 

témák, motívumok és műfaji 

változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, 

stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa 

(legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Besz-

terce ostroma, A Noszty fiú ese-

te...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; szerkezet, jel-

lemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek; problematika 

(pl. megkésettség, dzsentriábrá-

zolás). 

A tanuló 

 tisztában van a 19. sz. máso-

dik fele magyar irodalmának 

sajátosságaival, ismeri a kor-

szak néhány jellemző ten-

denciáját; 

 megismeri a Petőfi és Ady 

közti, Arannyal részben pár-

huzamos líra helyzetét; Vajda 

és az Ady fellépése előtti köl-

tők (pl. Reviczky, Komjáthy) 

szerepét; 

 a századvég novellisztikájá-

nak néhány darabját értel-

mezve fejleszti novellaelem-

zési készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a ma-

gyar regényirodalom történe-

tében, alkotásmódjának jel-

lemzőit; képes egy regényé-

nek sok szempontú megköze-

lítésére, saját álláspont kifej-

tésére és adott szempontú, 

önálló novellaértelmezésre; 

lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére 

egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

 műismereti minimuma: Vaj-

da János egy műve; Mikszáth 

egy regénye (házi olvas-

mány) és két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus be-

fogadására; egy szóbeli érett-

ségi témakör anyagának ös--

szeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Etika: Mikszáth művei-

ben felvetett erkölcsi 

kérdések megvitatása, 

pl. a kapcsolatok világa, 

törvény és lelkiismeret. 

 

Filozófia: a létre vonat-

kozó kérdések, etika, 

erkölcsfilozófia. 

 

Földrajz: a földrajzi tér 

regionális szerveződése, 

a Mikszáth-regény/ek 

topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 

4 óra 

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

gyar irodalma.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfel-

vetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések 

együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a 

korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák 

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

felépítését, tudjon benne tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Nyugat mint folyóirat és mozga-

lom; szerkesztési elvek, szerkesz-

tők, kritikusok, nemzedékek; célki-

tűzések; filozófiai és stílusirányza-

tok hatása, megismertetése. 

 

Juhász Gyula költészetének sajátos-

ságai (pl. impresszionizmus, nosz-

talgia, emlékezés, legalább egy 

műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; 

életképszerűség, leíró jelleg, pl. 

Tápai lagzi).  

 

Tóth Árpád lírájának jellemzői; 

tematikája, hangnemei, formái 

(magányélmény, elégikusság, imp-

resszionizmus stb., legalább egy-két 

műve, pl. Hajnali szerenád, Esti 

sugárkoszorú, Elégia egy rekettye-

bokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éj-

szakát!). 

 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 

periodicitása, felépítése, folyóirat-

cikkek visszakeresése, hivatkozása. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 

 felismeri a Nyugat jelentő-

ségét a magyar kultúrtörté-

netben; alkalmazza a nem-

zedék-korszakolást későbbi 

tanulmányai során;  

 tudja a korban megismert 

stílusirányzatok, filozófiai, 

lélektani iskolák (Freud, 

Bergson) néhány jellemző-

jét;   

  műismereti minimuma: 

Juhász Gyula egy műve, 

Tóth Árpád egy-két műve. 

Vizuális kultúra; ének-

zene: impresszioniz-

mus, szimbolizmus, 

szecesszió más művé-

szeti ágakban. 

 

Filozófia: életfilozófi-

ák, időproblémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

dés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A hazaszere-

tet és haladás kérdései.  

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 

költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző kö-

teteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. 

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompozíció; köl-

tői szerepvállalás, az innováció 

szándéka. 

Klasszikus modernség, szeces--

sziós-szimbolista látásmód; a 

versritmus megújítása. 

 

Meghatározó korszakok (pl. köl-

tői indulás, világháború), kötetek 

(pl. Új versek, A halottak élén), 

témák, motívumok (pl. magyar-

ság, istenes, létharc, látomássze-

rű tájvers, ars poetica; élet-halál, 

hajó, ugar ) alapján  

jellemző alkotásainak értelmezé-

se A Sion-hegy alatt;  Góg és 

Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út 

az éjszakában és még 4-5 mű 

(memoriterek is), pl. Párisban 

járt az Ősz; A magyar ugaron; 

Harc a Nagyúrral; Hunn, új le-

genda; Bujdosó kuruc rigmusa; 

Az eltévedt lovas; Emlékezés egy 

nyár-éjszakára stb., esetleg egy-

egy részlet publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Ady helyét, költői 

szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének 

jellegét; 

 tisztában van a 20. eleji ma-

gyar irodalom sajátosságaival 

és a megújítás szándékával; 

 műelemzések során megis-

meri Ady jellemző köteteit, 

szerkesztési módszereit, lírai 

témáit, motívumait, poétikai 

megoldásait; 

 képes önálló versértelmezé-

sek megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A 

Sion-hegy alatt;  Góg és Ma-

góg fia vagyok én...; Kocsi-út 

az éjszakában és még 4-5 

mű;  

 képessé válik az Ady-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább 10 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló vé-

lemények, elemzések értel-

mezésére, kritikus befogadá-

sára; egy-egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: társadalmi moder-

nizáció, városiasodás, a 

modern újságírás. 

 

Vizuális kultúra: Ady-

illusztrációk.  

 

Földrajz: Ady-

emlékhelyek topológiá-

ja. 

 

Informatika: tájékozó-

dás a Nyugat digitalizált 

változatában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kö-

tetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond Órakeret 

6 óra 

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

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 

jellemzőinek megismerése, alkotásainak több szempontú megközelíté-

se; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatá-

sára.  A megjelenített létformák morális és társadalmi kérdései. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Móricz alkotásainak jellemzői, 

írásművészetének sajátosságai; 

naturalista és realista ábrázolás-

módja. 

 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 

dzsentri; szegénység) és műfaji 

változatok (novella, elbeszélés, 

történeti példázat, idill-típusú 

regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két 

mű elemzése, pl. Tragédia, Sze-

gény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, 

Rokonok, Sárarany, Az Isten há-

ta mögött) elemző értelmezése, 

sok szempontú megközelítéssel, 

pl. műfaji változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek, írói előadás-

mód; problematika (pl. vívódó 

hősök, dzsentri-ábrázolás).  

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a magyar 

epika történetében (Nyugat; 

népi írók mozgalma, Kelet 

Népe); alkotásmódjának jel-

lemzőit;  

 képes néhány alkotásának sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló műér-

telmezésre (novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére egyé-

ni olvasmányélménye alapján;  

 műismereti minimuma: Mó-

ricz egy regénye (házi olvas-

mány) és egy novellája; 

 alkalmassá válik a művek ér-

telmezéseinek kritikus befo-

gadására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállí-

tására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Móricz-

művek filmes, televí-

ziós adaptációi (pl. 

Pillangó, Égi madár, 

Rokonok, Barbárok, 

Árvácska). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd iroda-

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

ramok szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltá-

rása. Dokumentumok megvitatása a magyar avantgárd sajátos helyzeté-

ről, Kassák szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Világirodalom – avantgárd 

irányzatok. 

Formabontás és formaépítés (kö-

zös tendenciák a stílusirányza-

tokban). 

 

Futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus: néhány szemel-

vény az egyes irányzatok doku-

mentumaiból, illetve néhány iro-

dalmi alkotás (pl. Marinetti, Ma-

jakovszkij; Trakl, G. Benn; 

Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi 

irányzatok (kubizmus, konstruk-

tivizmus, dada, stb.) néhány cél-

kitűzése, formajegye. A magyar 

avantgárd sajátosságai, az akti-

vizmus programja; Kassák Lajos 

szerepe (egy-két művének isme-

rete, pl. Mesteremberek; A ló 

meghal...). 

A tanuló 

 megismeri a 20. sz. eleji stí-

lusirányzatok létrejöttét, a 

csoportok, programok szán-

dékait, esztétikai elveit, poé-

tikai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos 

helyzetét, Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; Moz-

góképkultúra és média-

ismeret: az avantgárd a 

képzőművészetekben 

(futurizmus, expresszi-

onizmus, szürrealizmus, 

kubizmus, konstrukti-

vizmus, dada); az exp-

resszionista és szürrea-

lista filmművészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, sza-

bad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső Órakeret 

10 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hátte-

rének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A sze-

mélyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szoli-

daritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összponto-

sító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab értel-

mezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesz-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-



140 

költői magatartásformák; világ-

kép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, expresszio-

nizmus); viszonya az anyanyelv-

hez. 

 

Jellemző lírai tematika; hangne-

mek, műfajok, versciklusok (pl. 

A szegény kisgyermek panaszai); 

Számadás-kötet; kis- és nagy-

szerkezetek; ars poeti-

cák;legalább 4 lírai alkotás, köz-

tük: Hajnali részegség, Halotti 

beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 

stb.) és novellaciklusok (Esti 

Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. 

Édes Anna, Pacsirta) elemző 

értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji vál-

tozat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

korszakait; Kosztolányi he-

lyét, szerepét a magyar iroda-

lom történetében; írásművé-

szetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során megis-

meri Kosztolányi jellemző lí-

rai témáit, poétikai megoldá-

sait; kis- és nagyepikájának 

néhány jelentős darabját;  

 képes lírai és epikai alkotá-

sok önálló értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Kosztolányi egy regénye és 

két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti 

beszéd és még egy-két műve 

(memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolányi-

életmű jellemzőinek bemuta-

tására (legalább 4 lírai alko-

tás, egy regény, két novella 

alapján); a műveiről szóló vé-

lemények, elemzések értel-

mezésére, kritikus befogadá-

sára; egy-egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

tek: urbanizáció, kultu-

rális élet, sajtó. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Koszto-

lányi-művek filmes 

feldolgozásai.  

 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai, lélektani irányza-

tok, pl. a freudizmus és 

hatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret 

4 óra 

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

Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

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

zésében.  

Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a 

korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, 

műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Karinthy kisepikájának jellemzői A tanuló Mozgóképkultúra és 
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választott novella (pl. A cirkusz; 

Találkozás egy fiatalemberrel; 

Barabbás) és a Tanár úr kérem 

karcolatgyűjtemény darabjai 

alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, 

már megismert szerző /mű és 

paródiája) az Így írtok ti szemel-

vényei alapján. 

 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni 

hangja legalább egy Szindbád-

novella alapján (pl. Negyedik út, 

Ötödik út); anekdotikusság, az 

idő és az emlékezés formaalkotó 

szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájá-

nak, témáinak, alakjainak, motí-

vumainak megidézése (stílusimi-

tációk, pl. Márai Sándor: Szind-

bád hazamegy; Huszárik Zoltán: 

Szindbád).  

 kijelöli Karinthy és Krúdy he-

lyét a korszakban (újságírás; 

Nyugat, illetve csoporthoz nem 

tartozás); ismeri alkotás- és lá-

tásmódjuk jellemzőit;  

 képes néhány alkotás értelme-

zésére, műelemzések kritikus 

befogadására, saját álláspont 

kifejtésére és adott szempontú, 

önálló műmegközelítésre (pl. 

novellaelemzések megfogal-

mazására);  

 képessé válik összehasonlító 

elemzésekre (párnovellák, pl. A 

jó tanuló felel / A rossz tanuló 

felel; ellentétesek, pl. Magyar 

dolgozat / Röhög az egész osz-

tály); mű és paródiája összeve-

tésére); novellaciklus és film 

összehasonlító elemzésére;  

 műismeret: Karinthy (választ-

ható valamely műve); Krúdy 

egy novellája. 

médiaismeret: Huszá-

rik Zoltán Szindbádja. 

Karinthy műveinek 

filmes adaptációi, 

műveinek előadó-

művészeti példái. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: urbanizá-

ció, városi élet Buda-

pesten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

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

magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek megismerése. 

Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az 

európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Babits Mihály életműve.  

Pályaszakaszok, kötetek, költői 

magatartásformák (pl. pályakez-

dés; világháborúk ideje; kései 

költészet); életérzések, világkép, 

értékrend, művészetfelfogás 

(homo moralis); a bölcseleti, 

filozófiai érdeklődés hatásai. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Babits helyét, 

szerepét a magyar irodalom 

és a Nyugat történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

Vizuális kultúra: Babits- 

portrék. 

 

Informatika: adattárak 

internetes közlések (pl. 

a Nyugat), hanganya-

gok. 
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Magyarság és európaiság. 

 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; 

irodalmi kapcsolatai; esszé- és 

irodalomtörténet-írói, műfordító 

tevékenysége. 

 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és mo-

dernség egysége.  

 

Jellemző lírai tematika, költői 

magatartás (békevers, pl. Húsvét 

előtt; a prófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, pl. Mint különös 

hírmondó); versszerkezetek, 

hangnemek, formák, motívumok 

gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz 

és tavasz között); ars poeticus 

alkotások (pl. A lírikus epilógja; 

Cigány a siralomházban; Csak 

posta voltál).  

 

A választott művekhez kacsoló-

dó fogalmi ismeretek (pl. gyász-

dal, tárgyias költészet, ditiram-

bus, könyörgésvers). 

A Jónás könyve, mint az ószö-

vetségi példázat parafrázisa. Jó-

nás és az Úr magatartása. Nyelv-

használati és hangnemi összetett-

ség.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

jelentőségével;   

 műelemzések során megis-

meri Babits jellemző lírai té-

máit, poétikai megoldásait és 

a Jónás könyvét;   

 képes Babits-művek önálló 

értelmezésének megfogalma-

zására;  

 műismereti minimuma: Esti 

kérdés, Ősz és tavasz között 

és még egy-két műve (memo-

riter is) és a Jónás könyve;  

 képessé válik a Babits-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább négy lírai alkotás); 

a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésé-

re, kritikus befogadására; 

egy-egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai, etikai irányzatok és 

hatásuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – József Attila Órakeret 

10 óra 

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

lyamról.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

képesség az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén és közösség viszonyrend-

szerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-

szociális elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése egyszerre van 

jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak többféle 

megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila helye, 

szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. A 

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

zettársítási képesség fejlesztése. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 

megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések megfogal-

mazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (pl. Tiszta szív-

vel; Tudod, hogy nincs bocsánat); 

világkép, költészetfelfogás (pl. Ars 

poetica; Thomas Mann üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. expresszio-

nizmus, szürrealizmus, Medáliák) 

és stílustendenciák (pl. újnépiesség) 

hatása.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvá-

rosi éj; Óda; Nem emel föl); gondo-

lati költészet 1932-1934 között (pl. 

Téli éjszaka, Reménytelenül; A vá-

ros peremén); kései költészet (köz-

életi, pl. Levegőt; A Dunánál; Ha-

zám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; tra-

gikus önsors versek, pl. Karóval 

jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). 

Versszerkezetek, verstípusok, 

hangnemek, formák, témák, motí-

vumok (pl. gyermek, éjszaka, kül-

város, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek (síkváltá-

sok).   

Hatása a későbbi költészetre (pl. 

Pilinszky, Nagy László). 

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 

agitatív vers, szegényember-vers, 

szonettkoszorú). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alko-

tói korszakait; József Attila 

helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 műelemzések során megis-

meri József Attila jellemző 

lírai témáit, motívumait, po-

étikai megoldásait;  

 képes önálló versértelmezé-

sek megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Kül-

városi éj; Óda; Tudod, hogy 

nincs bocsánat és még 4-5 

műve (memoriter is); 

 képessé válik az életmű jel-

lemzőinek bemutatására 

(legalább 12 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések ér-

telmezésére, kritikus befo-

gadására; egy-egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Informatika: könyvtári 

és internetes tájékozó-

dás József Attila do-

kumentumokról.  

 

Ének-zene: megzené-

sített költemények. 

 

Etika; Filozófia: kora-

beli irányzatok és ha-

tásuk; filozófiai kér-

désfelvetések. 
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intertextualitás néhány példája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, ön-

megszólítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. század-

ban és a kortárs irodalomban 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

kérdéseinek értelmezése 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismer-

tetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmó-

dok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az önálló 

olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztá-

sokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Epikus művek (szemelvények, 

részletek a kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 

Thomas Mann (pl. Tonio Kröger 

/ Mario és a varázsló; Bulgakov: 

A Mester és Margaríta; Camus 

(pl.: Közöny); Orwell (pl. Állat-

farm / 1984); Faulkner, He-

mingway, Hrabal, I. B. Singer, 

Szolzsenyicin alkotásaiból és 

kortárs művekből. 

A választott szerzők jellemző 

tematikája, kérdésfelvetése; for-

manyelvi, szóhasználati sajátos-

ságai.  

Művek és adaptációik összeveté-

se. 

 

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek). 

Legalább egy lírikus látásmódja 

egy-két művének elemző meg-

közelítésével (pl. T. S. Eliot). 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. intellektuális költészet, mito-

A tanuló 

 megismeri a 20. századi iroda-

lom néhány meghatározó ten-

denciáját;  

 ismer néhány jellemző, jelen-

tős 20. századi epikus művet, 

részletet (pl. Bulgakov, Ca-

mus, Faulkner, Hemingway, 

Hrabal, Kafka, Thomas Mann, 

Orwell, I. B. Singer, Szolzse-

nyicin alkotásaiból) és kortárs 

szerzők epikai és lírai alkotá-

sait;  

 ismeri egy kiemelkedő lírikus 

portréját, egy-két művét (pl. 

T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 

megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját olvas-

mányélményeinek előadására 

(műbemutatás / ajánlás). 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, pl. Kaf-

ka, Orwell, Hrabal 

műveiből. 
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logizálás, mitoszregény, doku-

mentum-irodalom, parabola, eg-

zisztencializmus). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

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

drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 

5 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok 

hátterének megértése. Annak megélése, hogy a művekben megjelenített 

konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a saját életproblémák 

felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma alakulása, jel-

legzetes tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai. Színház és 

dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 

dráma, egzisztencialista dráma, 

groteszk színház, amerikai drá-

mairodalom köréből). 

 

Szemelvények, részletek drámai 

művekből, pl. Brecht (pl. Kol-

dusopera/Kurázsi mama; Be-

ckett: Godot-ra várva; Ionesco: 

A kopasz énekesnő; Dürrenmatt 

(pl. Az öreg hölgy látogatása/A 

fizikusok); egy szerző, mű kö-

zéppontba állítása. 

 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. epikus színház, elidegenítő 

effektusok, song, tézisdráma, 

abszurd dráma, példázatosság, 

groteszk komédia, paradoxon). 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és 

színház néhány jellemző ten-

denciáját;  

 elemez egy-két jelentős 20. 

századi vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a hagyo-

mány és újítás kettősségének) 

figyelembevételével; bemu-

tatja dramaturgiájuk sajátos-

ságait;  

 megismer néhány álláspontot 

a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzés-

sel értékelik az adott interpre-

tációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus be-

fogadására. 

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós Órakeret 

5 óra 

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

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

te. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

alatt. Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szem-

pontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése. Az esztéti-

kai érzék, a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Radnóti Miklós portréja. 

Életút és életmű egysége (halál-

tudat, munkaszolgálat, lágervers; 

idill és tragikum). A kor jellem-

zői (pl. Töredék), Radnóti tragé-

diája és költői magatartásformái 

(jóság, tiltakozás, lázadás, emlé-

kezés, emberség, hazaszeretet, 

pl. Nem tudhatom, hitvesi költé-

szet, pl. Tétova óda, Levél a hit-

veshez). 

Jellemző műfajok, témák, életér-

zések költészetében; műveinek 

formai és stiláris sajátosságai 

(avantgárd, szabad vers, klasszi-

cizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga 

és legalább még egy mű alapján, 

pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos 

ég és a bori notesz (pl. Erőltetett 

menet, Razglednicák). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

A tanuló  

 tisztában van Radnóti élet-

művének jellegével; a költő 

helyével, szerepével a ma-

gyar irodalom történetében; 

Vergilius rá tett hatásával; 

 felismeri jellemző műfajait, 

versformáit; 

 műismereti minimuma: Nem 

tudhatom, Hetedik ecloga és 

még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkalmassá 

válik legalább 4 alkotásának 

és a műveiről szóló vélemé-

nyeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szó-

beli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: munkaszolgálat, 

munkatábor.   

 

Földrajz: emlékhelyek, 

Radnóti életének, sorsá-

nak topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky Já-

nos, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

8 óra 

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

ismert életműve vagy portréja.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 

alkotásokban.  

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 

alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás 

összevetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

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

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és meg-

osztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szabó Lőrinc költészetének jel-
lege, pl. a Lóci-versek, Az Egy 
álmai; a Semmiért egészen és 
versciklusainak (pl. a Tücsökze-
ne) néhány darabja alapján. 
 
Weöres Sándor költészetének 
tematikus és formai változatos-
sága (pl. a Rongyszőnyeg; Ma-
gyar etüdök alapján); gondolati 
költészete; szerepversei, stílus-
utánzatai (pl. a Psyché szemel-
vényei).  
 
Pilinszky János világlátásának 
tükröződése költészetében; alko-
tásmódjának, poétikai megoldá-
sainak, motívumainak sajátossá-
gai (a Harmadnapon és még egy 
műve alapján, pl. Négysoros, 
Francia fogoly, Harbach 1944, 
Apokrif stb.).  
 
Márai Sándor életműve néhány 
epikus szemelvény alapján (pl. 
Egy polgár vallomásai;  
A gyertyák csonkig égnek; Nap-
ló); esszérészlet (pl. Füves 
könyv) és lírai alkotás (Halotti 
beszéd) alapján; az emigráns 
léthelyzet hatása. 
Ady Endre publicisztikájából 
részlet (pl. Ismeretlen Korvin-
kódex margójára, Kosztolányi 
Dezső esszérészlet (pl. Ábécé a 
fordításról és ferdítésről), Illyés 
Gyula esszérészlet (pl. Hajszál-
gyökerek ) 
Ottlik Géza: Iskola a határon - 
sok szempontú regényértelme-
zés.   

A tanuló 
 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 
jellegével; az alkotók helyé-
vel, szerepével a magyar iro-
dalom történetében;   

 műismereti minimum: Szabó 
Lőrinc egy-két műve, Weöres 
Sándor egy-két műve; 
Pilinszky János Harmadna-
pon és még egy műve; 

 választhat: Márai Sándor 
egy-két alkotása; Ottlik Géza 
egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 
válik a műveikről szóló vé-
leményeknek, elemzéseknek 
az értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Bódy 
Gábor: Psyché.  
 
Informatika: adattárak, 
honlapok, önálló tájé-
kozódás pl. a Márai-és 
az Ottlik- kultuszról. 
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A választott szerzőkhöz, művek-
hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs irodal-
mi megjelenítésére; az evokáció, 
az intertextualitás néhány példá-
ja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret 

8 óra 

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

zására. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

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

együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

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

függéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy mű 

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

novellák).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Illyés Gyula lírájának sajátossá-

gai az Egy mondat a zsarnokság-

ról és más műve alapján (pl. Bar-

tók, Koszorú); az irodalmi szo-

ciográfia műfaja, l. Puszták népe 

(vagy részletek).  

 

Németh László egy regénye (pl. 

Iszony) vagy egy drámája (pl. II. 

József; A két Bolyai).  

 

Nagy László költői világa, alko-

tásmódja (pl. népiesség, hos--

szúénekek, montázstechnika, 

képrendszer, portrévers, képvers) 

egy-két műve alapján (pl. Him-

nusz minden időben, Ki viszi át a 

szerelmet; József Attila!; Me-

nyegző). 

 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyé-

vel, szerepével a magyar iro-

dalom történetében;   

 műismereti minimuma: Illyés 

Gyula egy műve;  

 továbbá választhat: Németh 

László egy műve; Örkény 

István néhány műve; Nagy 

László egy-két műve; esszé-

részlet Illyés Gyula, Németh 

László műveiből;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló vé-

leményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Örkény 

műveinek filmes adap-

tációi.  

 

Informatika: internetes 

közlés, adattárak –

önálló tájékozódás. 
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Örkény István groteszk látás-

módja néhány egyperces novella 

és / vagy a Tóték alapján. A vá-

lasztott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek. 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

vers, groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

7 óra 

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

módok).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom 

sokféleségének, határokon átnyúló egységének megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, cso-

portok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak 

kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú 

epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Választás alapján művek, sze-

melvények 20. századi:  

 szépprózai alkotásokból, pl. 

Gion Nándor, Mészöly Mik-

lós, Nyirő József (pl. Úz 

Bence, Kopjafák), Szabó 

Magda (pl. Abigél), Sánta Fe-

renc (pl. Sokan voltunk), Sütő 

András műveiből;  

 lírikusok munkásságából, pl. 

Áprily Lajos, Dsida Jenő, 

Nemes Nagy Ágnes, Orbán 

Ottó, Sinka István, Szilágyi 

Domokos egy-két műve;  

 értekező prózai művekből, 

esszékből, pl. Nemes Nagy 

Ágnes, Szerb Antal és mások 

műveiből, például Szabó De-

zső Adyról írt esszéiből. 

 Művelődés- és irodalomtör-

téneti tájékozódás: a nemzeti 

konzervatív irodalom, a népi 

írók mozgalma, a határon túli 

és emigráns irodalom.  

A tanuló 

 tisztában van a választott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyé-

vel, szerepével a magyar iro-

dalom történetében;  

 megismeri a század irodal-

mának néhány törekvését, sa-

játosságát (nemzeti konzerva-

tív irodalom, népi írók moz-

galma, határon túli magyar és 

emigráns irodalom);  

 választhat műelemzést / mű-

ajánlást egyéni olvasmány-

élményei alapján;   

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló vé-

leményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Informatika: internetes 

közlés, irodalmi adattá-

rak és honlapok. 
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 A választott szerzőkhöz, mű-

vekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

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

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret 

9 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

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

löttünk levő világ megértését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a 

fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről 

szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több 

szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének 

feldolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának 

új jelenségei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a kortárs széppró-

zai alkotásokból, lírai művekből, 

esszéirodalomból. 

 

A kortárs dráma és színház vilá-

ga (egy választott mű elemzése).   

 

Irodalmi díjak és díjazottak (a 

Nobel-díjas: Kertész Imre Sors-

talanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

 

Tájékozódás az irodalmi és 

könyvtári adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok, internetes 

folyóiratok között. 

 

Önálló olvasmányválasztás 

szempontjai, indoklása, értékelé-

se, mások szempontjainak értel-

mezése. 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs iroda-

lomból választott szerzők 

életművének jellegével; az 

alkotók helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom 

néhány törekvését, sajátossá-

gát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fo-

galmát; 

 választhat műelem-

zést/műajánlást egyéni ol-

vasmányélményei alapján; 

 értelmez egy kortárs drámai 

alkotást (lehetőleg megtekinti 

színházban/felvételről);  

 információkat szerez a kor-

társ irodalmi életről (könyv-

ünnepek, sikerkönyvek); iro-

dalmi díjakról (pl. Kertész 

Imre Nobel-díjas Sorstalan-

ság című regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

Dráma és tánc: a kor-

társ színház irányzatai, 

példái.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az elekt-

ronikus tömegkommu-

nikáció és az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

 

Informatika: a digitális 

közlés példái.  
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válik a műveikről szóló vé-

leményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regionális kultúra Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori értékei-

vel, a regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, nemzeti 

identitás. Eligazodás, tudás- és tapasztalatszerzés a tájegy-

ség/település/kerület/iskola stb. kulturális, irodalmi hagyományairól, 

irodalmi emlékhelyeiről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A régió, tájegység, település, 

kerület, iskola kulturális, irodal-

mi, múltbeli és jelen hagyomá-

nyai (pl. kisebbségi irodalom, 

folklór, múzeum, színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi műve(i). 

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 

emlékszoba, kiállítás, múzeum, 

temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a tájegység / 

település / kerület / iskola stb. 

kulturális, irodalmi hagyo-

mányaival, ismer irodalmi 

emlékhelyeket;   

 a tematika kapcsán alkalmas-

sá válik egy szóbeli témakör 

kifejtésére (érettségi köve-

telményrendszer). 

Vizuális kultúra; Hon és 

népismeret; Földrajz; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: régió, tájegység, 

történelmi emlékezet, 

emlékhely, hagyomány. 

Társadalomismeret: 

civil társadalom, a loká-

lis kulturális szervező-

dések jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

lom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületei 

Órakeret 

5 óra 

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

slágerszöveg. 
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A témakör nevelé-

si-fejlesztési céljai 

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

esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 

változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 

megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet 

kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének 

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

való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történeti-

leg változó hagyomány. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A szórakoztató irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei és sajátos 

műfajainak jellemzői (pl. fan-

tasy-irodalom, detektívregény, 

sci-fi, lektűr; dalszöveg). 

 

Az irodalom filmen; filmes fel-

dolgozások.  

 

Film- és könyvsikerek, divatje-

lenségek. 

 

Az irodalmi ismeretterjesztés 

főbb nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

A választott témához kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az irodalmiság 

változó fogalmával;  

 megérti az ízlés kontextuális 

függőségét; 

 alakul igénye és képessége az 

ízlés önálló fejlesztésére;  

 fejlődik médiatudatossága, 

esztétikai és művészeti tuda-

tossága;  

 választhat műelem-

zést/műajánlást egyéni ol-

vasmány-

élményei/filmélményei alap-

ján; 

 a tárgykör kapcsán alkalmas-

sá válik a jelenségek-

ről/művekről szóló vélemé-

nyeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szó-

beli témakör kifejtésére. 

Vizuális kultúra: kortárs 

művészet.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, mediati-

zált kultúra. 

 

Ének-zene: a zene fo-

gyasztásának jelenségei, 

zenei szubkultúrák.  

 

Társadalomismeret: a 

kulturális fogyasztás 

társadalmi jellemzői; 

értékviták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja 

a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő 

nyelvváltozatokat.  

 

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 

digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 

önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és informa-

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

kapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  

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

tikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes 

arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és önállósággal 
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igazodjon el az információk világában; értelmesen és értékteremtően 

tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  

 

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 

nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásá-

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

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

gozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle szövegek megértését, a 

szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolásá-

ra irányuló elemzéssel.  

 

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra  

(pl. önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, ér-

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

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

pességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Alkal-

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

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

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

tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

 

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 

jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  

Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi 

állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos 

összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, 

történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés 

kapcsolatának tudatosítása.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 

megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motiváció-

kat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.  

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 

történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 

elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját vélemé-

nyével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítá-

sára, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények 

megértésére, újrafogalmazására. 

 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajai-

ban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 

írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajá-

tosságait. 

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

csi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  
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Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom korsza-

kaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 

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

evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző 

korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú értelme-

zésére, összevetésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmondás-

ra. 
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Helyi tanterv 

Középfokú nevelés-oktatás szakasza  

szakiskolát végzettek középiskolája számára  

11-12. évfolyam 

 

MATEMATIKA 
 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2014/2015-ös tanévtől: 

Matematika 
11. évf. 

(36 hét) 

12. évf. 

(32 hét) 

heti óraszám    (óra) 6 6+1 

éves óraszám   (óra) 216 224 

 

11. ÉVFOLYAM ÓRATERVE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA 

Témakör Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 25 óra 

2. Számtan, algebra 72 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 23 óra 

4. Geometria 66 óra 

5. Valószínűség, statisztika 18 óra 

6. A tananyag rendszerezése 12 óra 

Összes óra 216 óra 

 

A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt 

órákat is. 

 

A kerettanterv alapján felhasználható összes óraszám:                216 óra 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                  195 óra 

Ebből a helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám (10%):                 21 

óra 

            Összefoglalás, gyakorlás, ismeretek rendszerezése:                    21 óra 

 

 

12. ÉVFOLYAM ÓRATERVE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA 

 

Témakör Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 24 óra 

2. Számtan, algebra 54 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 32 óra 

4. Geometria 28 óra 

5. Valószínűség, statisztika 20 óra 

6. Rendszerező összefoglalás 48 óra 
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7. Érettségi feladatok, feladatsorok 18 óra 

Összes óra 224 óra 

A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt 

órákat is. 

 

A kerettanterv alapján felhasználható összes óraszám:      224 óra 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                  202 óra 

Ebből a helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám (10%):                 22 

óra 

            Összefoglalás, gyakorlás, ismeretek rendszerezése:                    22 óra 

 

Célok és feladatok 
A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. 

Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A tanulás elvezethet a matematika szerepé-

nek megértésére a természet- és társadalom-tudományokban.  

A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének 

forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; 

más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.  

A matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompetenciájának fejlesztése, amivel természe-

tesen növeljük a tanulóink esélyeit az életben, a munkaerőpiacon, az egész életen át tartó tanulásban. 

A tanuló képes lesz matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű 

modelleket alkotni, használni. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat és 

törekszik ezeket pontosan megfogalmazni. Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek 

becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes következtetésre épülő problémamegoldás 

során az egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján 

az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érveket, cáfolatokat megfogalmazni, 

egyes állításait bizonyítani. Fontos, hogy hangsúlyozottan építsünk a felnőtt tanulók előzetes élet-, 

munkatapasztalataira!  

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a matematika belső struktúráját (fogalmak, 

axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Fejlesztjük a tanulók absztrakciós és szintetizáló képessé-

gét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalma-

zása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felme-

rült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség 

fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesí-

tését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önál-

ló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.  

A tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából leg-

fontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák, eljárá-

sok alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematikának a gyakorlati életben és 

más ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, szak-

mai gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel 

képessé válnak a világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés ten-

denciáinak felismerésére. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése segíti a 

mindennapokban, a reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek 

értelmezése, elemzése.  

A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt megvalósítani.  

Alapesetben a tanulók előzőleg a duális szakiskola 9–11. évét végezték el, ahol csak alapozó matema-

tikai ismeretekkel találkozhattak, amelyek azonban nem csak a tanulók képességeitől, hanem az egyes 

szakmák sajátosságaitól függő mélységűek voltak. Így az iskola itt igen vegyes előképzettségű, kor-

osztályú és motivációjú fiatalokkal – és idősebbekkel ‒ találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél 

kevesebb kontaktórában a tanulókat ugyanarra az érettségi vizsgára kell felkészíteni.  
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Ezért a középiskola kezdetén a megelőző tanulmányok tananyagának alapos, konkrét feladatokhoz 

kapcsolódó ismétlésével kell foglalkoznunk. Az ismétlés során mutassuk meg a tanult matematikai 

ismeretek rendszerét, az egyes fogalmak kialakulásának és fejlődésének útját, mutassuk meg a folya-

matot, amely a probléma felvetésétől a megoldásig vezet.  

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a tanuló figyelem-

koncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodása, kreativitása, problémát és összefüggéseket 

felismerő, fegyelmezett, precíz, kooperatív munkára való képessége, bővüljön kommunikációs tere 

(szöveg, ábra, jelrendszer), a folyamatos önellenőrzés iránti igénye.  

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, tevékenységekre helyez-

zük:  

− Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás)  

− Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás)  

− Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése  

− Kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei  

− Matematikai modell és alkalmazhatósága  

− Algoritmus, kiszámíthatóság  

− Mennyiségek közötti kapcsolat (függvény, illetve valószínűség) megértése  

− Többféle megoldási mód keresése  

− Önellenőrzés módjai (eredmény realitása)  

− Számológép és számítógép használata.  

 

A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít, tevékenység-

hez kapcsolódik, és az egyre önállóbb tanulói munkára is épít. A tanuló számára a saját hétköznapi 

teendőin, azok megoldásán át vezet az út a magasabb absztrakciós szint felé. Tudatosítanunk kell, 

hogy minden más ismeretanyag, információ feldolgozása is a matematikai eszközök használatát igény-

li. A tanítási óra a gyakorlatból indul ki, és következtetései, eredményei ‒ általánosítva és magasabb 

szintre emelve ‒ oda is térnek vissza.  

A matematika jellemzően fontos része az állítások, tételek bizonyítása. Ennek tanítása során marad-

junk a tanulóink és a körülmények által adott határokon belül. Lényeg a bizonyítás iránti igénynek, a 

logikai levezetés szükségességének felismerése.  

A matematika tanításának kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. 

Bevezetünk feladatainkban pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsök-

kenés, növekedés, törlesztés, futamidő stb. A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthe-

tik a matematika tartalmú játékok és a matematikához kapcsolódó érdekességek, fejtörők és feladvá-

nyok.  

A matematika támogatni tudja az elektronikus eszközök, internet, oktatóprogramok stb. célszerű fel-

használását, ezzel a digitális kompetencia fejlődéséhez is hozzájárul.  

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, ha be-

mutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. Ide kapcsolódik a nagy 

matematikusok életének, munkásságának megismerése. A Nat néhány nagy matematikus nevének 

ismeretét írja elő: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, Euler, 

Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann.  

A megismerés módszerei között fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, az ismeretszerzés fő módszere 

a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, és az ezek alapján elsajá-

tított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két évfolyamán előkerülnek a korábban már sze-

replő ismeretek, összefüggések, fogalmak. A fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az 

ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a 

hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel.  
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(Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások megfo-

galmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a következ-

mények elemzése.) A felsorolt célok az alapfokú matematikatanítás céljaihoz képest minőségi ugrást 

jelentenek, így fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal könnyítsük meg.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi 

életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú feladatokkal, geometriai, 

algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális megoldásokat keresni.  

A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek legfontosabb esz-

köze napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, isme-

reteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális 

kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint a geometriai és egyéb matematikai programok hasz-

nálata is.  

A szakiskolák középiskolája kifejezetten az érettségire felkészítés intenzív időszaka, ezért a fejlesztés-

nek kiemelten fontos tényezője az elemző- és összegző képesség alakítása. Ebben a két évfolyamban 

áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett 

sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk. Az érettségi előtt elvárható 

többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, 

mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria eleme-

inek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitá-

sát mutatjuk meg.  

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tan-

tárgyakban és a hétköznapokban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az informá-

ciók kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói 

kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális 

technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, 

térfogatszámítás más tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, 

kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakí-

tására.  

 

A fogalmi rendszer 

A matematika révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi műveltség felépítésében 

folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. A matematika műveltségterület – a 

témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – felépítette a maga sajátos fogalomrendszerét. 

E rendszert természetesen többféleképpen is meg lehet határozni., és fontos leszögezni, hogy az 

általunk létrehozott fogalmi rendszer nem a matematikát mint tudományt, hanem a középiskolai 

matematika műveltségterületet fedi le. A tantárgy kulcsfogalmai a következők:  

Axióma, definíció, tétel, bizonyítás, modellezés, transzformáció, sorbarendezés, kiválasztás, 

oszthatóság, eloszlás, valószínűség, halmaz, egyenlet, függvény, alakzatok, véletlen esemény. 

E kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás 

egyik összetevője. A kulcsfogalmak tehát az adott ismeretrendszer fogalmi hálójának csomópontjait 

jelentik, amelyek sok más fogalommal kapcsolatba hozhatóak. A kulcsfogalmak más és más 

kontextusban, mélységben és egymáshoz való kapcsolódási lehetőséggel újra és újra megjelennek, 

segítve ezzel a matematika egységes látásmódjának kialakulását.  

A tantárgy kulcsfogalmai tehát átfogó, a tanítási-tanulási folyamatban szükségszerűen 

ismétlődő fogalmak. E fogalmak jellegüknél fogva, tartalmi összetevőik révén igen gyakran 

érintkeznek is egymással. A kulcsfogalmak természetesen fokozatosan telítődnek konkrét 

tartalmakkal, azaz fokozatosan épül fel az a fogalmi háló, ami végül is a fogalmi 

műveltségben ölt(het) testet.  
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A tanulók értékelése 

A javasolt ellenőrzési módszerek: 

 feladatlapok (állítások igazságtartalmának eldöntése, hibakereséses feladatok elvég-

zése, egyszerű feleletválasztás, többszörös feleletválasztás ellenpéldák indoklásával, 

logikai feladatok megoldása indoklással stb.); 

 szóbeli felelet (órán megoldott mintára feladatok számonkérése, házi feladatok helyes 

megoldásának szakszerű kommunikálása, lényegkiemelés, érvelés, kiselőadás felké-

szülés alapján, definíciók, tételek pontos kimondása, bizonyítások levezetése, órai fel-

adatok stb.); 

 témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárá-

sakor); 

 otthoni munka (feladatok megoldása, gyűjtőmunka, megfigyelés, feladatok számító-

gépes megoldása stb.); 

 csoportmunka (statisztikai adatgyűjtés, valószínűségi kísérletek elvégzése stb.); 

 projektmunka és annak dokumentálása; 

 versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények. 
A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Fontos, hogy a tanulók 

 motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére; 

 tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, osztályzattal) értékelni, – ez 

a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel; 

 számítsanak arra, hogy munkájuk elvégzése után önértékelést is kell végezniük; 

 hallgassák meg társaik értékelését az adott szempontok alapján; 

 fogadják meg tanáraik észrevételeit, javaslatait, kritikáit akkor is, ha nem érdem-

jeggyel történik az értékelés, tudják hasznosítani a fejlesztő értékelési megnyilvánu-

lásokat. 

 

11. ÉVFOLYAM ÓRATERVE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA 

Témakör Órakeret 

6óra/hét (216 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 25 óra 

2. Számtan, algebra 72 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 23 óra 

4. Geometria 66 óra 

5. Valószínűség, statisztika 18 óra 

6. A tananyag rendszerezése 12 óra 

Összes óra 216 óra 

 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzés-

re szánt órákat is. 

 

A kerettanterv alapján felhasználható összes óraszám:                216 óra 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                  195 óra 

Ebből a helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám (10%):                 21 

óra 

            Összefoglalás, gyakorlás, ismeretek rendszerezése:                    21 óra 
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Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba ren-

dezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai 

szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.  

 

A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A mate-

matika épülési elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások megkülönböztetése. 

Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képes-

ségének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, 

kombinációs készség fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. Matematikatörténet: Cantor.  

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható meg természetes számmal  

Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok megjelenítése. 

Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása. Elnevezések megtanulása, definíciókra 

való emlékezés. 

Alaphalmaz és komplementer halmaz. Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs komplementer 

halmaz. Halmaz közös elem nélküli halmazokra bontása jelentőségének belátása.  

A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok. A megismert 

számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész számok, racionális számok elhelyezése halma-

zábrában, számegyenesen  

Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése. Annak tudatosítása, 

hogy az intervallum végtelen halmaz.  

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező merőleges, 

szögfelező, középpárhuzamos).  

Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése 

(például két feltétellel megadott ponthalmaz).  

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”.  

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló alkalmazá-

sa. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának össze-

vetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai információk felfedezése, 

rendezése a megadott célnak megfelelően. Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg ér-

telmezése. Logikai szita. 

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

Halmazok eszközjellegű használata.  

Állítás és megfordítása. „Akkor és csak akkor” típusú állítások. Az „akkor és csak akkor” használata. 

Feltétel és következmény felismerése a „Ha …, akkor …” típusú állítások esetében.  

Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése.  

Szöveges feladatok. Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat megoldása és 

szöveg alapján történő ellenőrzése. Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problé-

mák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben előforduló informáci-

ók). Figyelem összpontosítása. Problémamegoldó gondolkodás és szövegfeldolgozás: az indukció és 

dedukció, a rendszerezés, a következtetés.  

Kombinatorika 
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Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás. Matematikatörténet: Euklidesz.  

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönböztetése. Érvelés, vita. Érvek és ellenér-

vek. Ellenpélda szerepe. Mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált vitatkozás. Megosztott 

figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a vitapartner szempontjának) egyidejű követése.  

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorba rendezés, gyakorlati problémák. Kombinatorika a 

mindennapokban.  

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell találni, de minden esetet csak egy-

szer lehet számításba venni. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Esetfel-

sorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés). Sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás; a 

sikertelenség okának feltárása (pl. minden feltételre figyelt-e).  

Gráfok 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, település úthálózata stb. szemléltetése 

gráffal. Gondolatmenet megjelenítése gráffal.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, 

csúcs fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor 

…”). Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. El-

lentmondás. Faktoriális.  

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági sza-

bályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel hasz-

nálata. Egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján egyenlet 

felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése  

A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Probléma 

kezelés és megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. 

Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kivá-

lasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatóköré-

nek vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontos-

sága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a 

tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfe-

lelően; átstrukturálás. Számológép használata.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Számelmélet elemei. Az oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legki-

sebb közös többszörös. Relatív prímek. Matematikatörténeti és számelméleti érdekességek (pl. végtelen 

sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos számok).  

A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legki-

sebb közös többszörös meghatározása a felbontás segítségével. Egyszerű oszthatósági feladatok, szöve-

ges feladatok megoldása. Gondolatmenet követése, egyszerű gondolatmenet megfordítása. 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv. Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció 

kiterjesztése.  

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretek felelevenítése, rendszerezés.  

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval).  

Különböző számrendszerek. A helyi értékes írásmód lényege. Kettes számrendszer. Matematikatörténet: 

Neumann János. A különböző számrendszerek egyenértékűségének belátása.  

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, pénz, adat stb.) 

mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. Számolás normálalakkal 
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írásban és számológép segítségével. A természettudományokban és a társadalomban előforduló nagy és 

kis mennyiségekkel történő számolás.  

Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. Számolási szabályok, zárójelek 

használata. 

Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból.  

Szöveges számítási feladatok megoldása a természettudományokból, a mindennapokból (pl. százalék-

számítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, ÁFA, jövedelemadó, járu-

lékok, élelmiszerek százalékos összetétele). A növekedés és csökkenés kifejezése százalékkal („mihez 

viszonyítunk?”). Kamatos kamat (egyszerűbb esetekben). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv). 

Számológép használata. Az értelmes kerekítés megtalálása.  

,  polinom alakja, szorzat alakja. Azonosság fogalma. Ismeretek tudatos 

memorizálása (azonosságok). 

Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok igazolásánál.  

Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult azonosságok alkalma-

zása. Algebrai tört értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések egyszerűbb alakra hozása.  

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése, műveletek törtek-

kel).  

Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből. A képlet értelmének, jelentőségének belátása. 

Helyettesítési érték kiszámítása képlet alapján.  

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása (összevonás, zárójelbontás, törtes egyenletek). Egyen-

lőtlenségek. 

Elsőfokú két ismeretlenes egyenletrendszer megoldása.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Különböző módszerek alkalmazása 

ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, ellentett együtthatók módszere).  

Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok.  

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése (egyenlet, egyenlőtlen-

ség, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat megoldásának össze-

vetése a valósággal (lehetséges-e?).  

Egy abszolút értéket tartalmazó egyenletek. |x + c| = ax + b 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai. Számológép használata. A négyzetgyök azo-

nosságainak használata konkrét esetekben.  

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. . Megoldások ellenőrzése.  = cx + d 

A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, teljes négyzetté 

kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és megoldóképlet össze-

kapcsolódása). A megoldó képlet biztos használata.  

Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. A megoldás ellenőrzése, gya-

korlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?)  

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. Algebrai ismeretek alkalmazása.  

Gyökök és együtthatók összefüggései. Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.  

Másodfokú egyenletrendszer. A behelyettesítő módszer. Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megol-

dása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok. Megosztott figyelem; két, illetve több szem-

pont egyidejű követése.  

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. a (vagy > 0) alakra visszavezethető egyenlőt-

lenségek (a  ). Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú függvény eszközjellegű 

használata.  

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. Alaphalmaz, ér-

telmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés.  

Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum és maxi-

mum probléma megoldására. Geometria és algebra összekapcsolása az azonosság igazolásánál. Gondo-

latmenet megfordítása.  
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Kulcsfogalmak/fogalmak Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú 

egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani 

közép, mértani közép.  

 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok 

ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 

Függvény transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

A függvény megadása, elemi tulajdonságai.  

Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak). Alapfogalmak megértése, konkrét függ-

vények elemzése a grafikonjuk alapján. Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése grafikon alapján. 

Számítógép használata a függvények vizsgálatára.  

A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az egyenes arányosság. 

A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris kapcsolatokban. Táblázatok 

készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően.  

Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazása. Modellek alkotása: lineáris kap-

csolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás sebessége). Lineáris függvény ábrázolá-

sa paraméterei alapján. Számítógép használata a lineáris folyamat megjelenítésében.  

Az abszolútérték-függvény. Az függvény grafikonja, tulajdonságai. Az x  függvény grafikon-

ja, tulajdonságai. (a  

A négyzetgyök függvény. Az x  (x  függvény grafikonja, tulajdonságai. 

A fordított arányosság függvénye. x  (ax  grafikonja, tulajdonságai. 

Függvények alkalmazása. Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat elemzése a 

függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal. A modell érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program).  

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két különböző módszerrel. Az algebrai és a grafikus módszer összeveté-

se. Számítógépes program használata.  

Az x  másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai. Függvény transzformá-

ciók áttekintése az x + v alak segítségével. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zé-

rushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfügg-

vény. Függvény transzformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. 

Grafikus megoldás.  

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

4. Geometria Órakeret 

66 óra 

Előzetes tudás Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszö-

gek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felisme-

rése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapada-

tokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybe-

vágósága. Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdon-

ságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete.  
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A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformá-

ciók alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének felismerése 

a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felismeré-

se. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Ös--

szetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő rész-

let kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós prob-

léma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a 

tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, 

gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép hasz-

nálata.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. Idealizáló absztrakció: pont, 

egyenes, sík, síkidomok, testek. Vázlat készítése.  

A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, magasságvonalak, 

középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör. A definíciók és tételek pontos ismerete, alkalmazá-

sa.  

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos sokszög belső 

szöge. Fogalmak alkotása specializálással: konvex sokszög, szabályos sokszög.  

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

A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körív hossza között (szemlélet 

alapján).  

A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe között. 

Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata.  

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

szám. Mértékegységváltás. 

Thalész tétele.  

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. (Koordináta-geometria előkészítése.) Állítás és megfordításának gyakorlá-

sa.  

Tengelyesen és középpontosan tükrös alakzatok, forgásszimmetria.  
Egybevágóság, szimmetria. Szimmetria felismerése a matematikában, a környezetünkben található tár-

gyakban.  

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. Szabályos sokszögek. Fo-

galmak alkotása specializálással.  

A geometriai vektorfogalom.  
Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás).  

Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása.  

Vektorok felbontása összetevőkre.  

Helyvektor, bázisvektorok, vektorkoordináták. Felezőpont, harmadoló pont koordinátái. 

Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzése. 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás.  

Hasonló alakzatok. A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása: a megfelelő szakaszok hos--

szának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a felszín és a térfogat változik.  

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése.  

Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok kerületének, területének aránya.  

 
 

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe.  

Ismeretek alkalmazása szakaszok hosszának számolásánál. 

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen.  

Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése: geometriai modell.  

Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. Annak tudatosítása, hogy nem egyformán változik egy 

test felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk.  
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Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.  

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög hiányzó 

adatainak kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban, síkban és térben.  

A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló megoldása.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 

háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 

terület. Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektormű-

velet. Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens.  

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

5. Valószínűség, statisztika Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása. 

Százalékszámítás.  

A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, tapasztalat-

szerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív gyakoriság, elosz-

lás), következtetések. Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram 

készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az 

adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, oszlopdiagram, 

vonaldiagram).  

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak jegyzé-

se.  

Diagramok, táblázatok olvasása, készítése. Grafikai szervezők összevetése más formátumú dokumentu-

mokkal, következtetések levonása írott, ábrázolt és számszerű információ összekapcsolásával. Számító-

gép használata.  

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. A statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése.  

Valószínűség számítás alapjai. Klasszikus valószínűségi modell. 

Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége. A véletlen esemény szimmetria alapján, 

logikai úton vagy kísérleti úton megadható, megbecsülhető esélye, valószínűsége.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. 

Biztos esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, 

esély, valószínűség  

 

Tematikus egység A tananyag rendszerezése Órakeret 

12 óra 

 Minden tanév végén szükség van annak rövid összefoglalására, miről is szól, 

milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen elemeivel ismer-

kedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt az iskolába járók fő 

célja az érettségi vizsga (kisebb arányban várható felsőfokú továbbtanulás), 

hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb érett-

ségi követelmények közé. (Ez a felnőtt tanulóknál sokkal jobban, célirányo-

sabban megvalósítható, mint a tanköteles korúak tanítása során.)  

 

 

 

 

 

 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek  

- Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.  

- Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket 

a hétköznapi életben.  

- Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizo-
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A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

nyítás gondolatmenetének követése.  

- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban.  

- Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult 

ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására.  

 

Számtan, algebra  

- Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; 

a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modellal-

kotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész ki-

tevőjű hatványok, azonosságok.  

- Elsőfokú, másodfokú egy ismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megol-

dása, a megoldás önálló ellenőrzése.  

- Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) két ismeretlenes egyenletrendszer megol-

dása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az 

egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.  

- Egy ismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása.  

- Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben 

megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása.  

- A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, kere-

sőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére.  

 

Összefüggések, függvények, sorozatok  

- A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete.  

- A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).  

- Egyszerű függvény transzformációk végrehajtása.  

- Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alap-

ján.  

- Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség.  

- A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és 

a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matemati-

ka, hanem a természettudományos tárgyak megértése, és különböző gyakorlati 

helyzetek leírásának érdekében is.  

 

Geometria  

- Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.  

- Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük.  

 
A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek tulajdonságai-

nak ismerete.  

- Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két hasonló 

alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerü-

let, terület, térfogat).  

- Szimmetria ismerete, használata.  

- Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vona-

lak, pontok, körök).  

- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és 

befogótétel ismerete.  

- Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.  
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- Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadá-

sa, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor felbontása, vektorkoordi-

náták meghatározása adott bázisrendszerben.  

- Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a 

jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbe-

li, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása.  

- A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk 

rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók dinamikus geometriai 

szemlélete, diszkussziós képessége.  

- A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 

feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkalmaz-

ni.  

- A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzés-

re.  

 

Valószínűség, statisztika  

- Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és 

relatív gyakoriságának kiszámítása.  

- Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.  

- Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározá-

sa.  

- Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet, 

esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata.  

- Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és a 

relatív gyakoriságok összevetése.  

- A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok 

rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, 

ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus esetszámlálással 

meg tudják határozni egy adott esemény bekövetkezésének esélyét.  

 

12. ÉVFOLYAM ÓRATERVE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA 

 

Témakör Órakeret 

6+1 óra/hét (224 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 24 óra 

2. Számtan, algebra 54 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 32 óra 

4. Geometria 28 óra 

5. Valószínűség, statisztika 20 óra 

6. Rendszerező összefoglalás 48 óra 

7. Érettségi feladatok, feladatsorok 18 óra 

Összes óra 224 óra 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzés-

re szánt órákat is. 

 

A kerettanterv alapján felhasználható összes óraszám:      224 óra 

Ebből a kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                  202 óra 

Ebből a helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám (10%):                 22 

óra 

            Összefoglalás, gyakorlás, ismeretek rendszerezése:                    22 óra 
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Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Sorba rendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alap-

fogalmak.  

A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megér-

tése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét példák 

alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasználati, 

modellalkotási képesség fejlesztése  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Permutáció, variáció, kombináció (ismétlés nélküli, ismétléses). Vegyes kombinatorikai feladatok, kivá-

lasztási feladatok. A kombinatorika alkalmazása egyszerű geometriai feladatokban. Mintavétel visszate-

vés nélkül és visszatevéssel. Matematikatörténet: Erdős Pál.  

Modell alkotása valós problémához: kombinatorikai modell.  

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű jelölés megválasztásának jelentősé-

ge a matematikában.  

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az élek száma közötti összefüggés. Mate-

matikatörténet: Euler.  

Modell alkotása valós problémához: gráf modell. Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra készítése.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Gráf. Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.  

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra Órakeret 

54 óra 

Előzetes tudás Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyen-

lőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása 

megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudományok-

ban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: 

létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése, köve-

telményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldá-

sánál (pl. szigorú monotonitás).  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

n-edik gyök. A négyzetgyök fogalmának általánosítása.  

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.  

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén.  

Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű kiterjesztése, 

permanencia elv alkalmazása.  

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok érvényben maradására.  

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható exponenciális 

egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák (például: befekte-

tés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás).  

A logaritmus értelmezése.  

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése.  

A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható logaritmusos egyen-

letek. Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával megoldható egyszerű exponenciá-

lis egyenletek; ilyen egyenletre vezető valós problémák (például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, né-

pesség alakulása, radioaktivitás).  

Kulcsfogalmak/fogalmak n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus.  
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Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függ-

vény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése.  

A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az idő-

ben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóság: 

matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját ter-

vek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; 

rekurzió, képletek értelmezése. Ismerethordozók használata.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg).  

A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. Időtől függő periodikus jelenségek keze-

lése.  

A trigonometrikus függvények transzformációi: f(x) + c; f(x +c); cf(x); f(cx). 

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint.  

Az exponenciális függvények. Permanencia-elv alkalmazása.  

természetben és a társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponenciális növekedés/csökkenés matematikai 

modelljének összevetése konkrét, valós problémákban (például: népesség, energiafelhasználás, járvá-

nyok).  

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.  

A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. Függvénynek és inverzének a grafikonja 

a koordináta-rendszerben.  

A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Matema-

tikatörténet: Fibonacci. Sorozat megadása rekurzióval és képlettel.  

Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. Matematikatörténet: Gauss. A sorozat felismerése, a 

megfelelő képletek használata problémamegoldás során.  

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata 

problémamegoldás során. A számtani sorozat mint lineáris függvény és a mértani sorozat mint exponen-

ciális függvény összehasonlítása.  

Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel meghirdetett 

befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai. Korábbi ismeretek mozgósítása 

(pl. százalékszámítás).  

A szövegbe többszörösen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és kategóriák azo-

nosítása.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Szinusz függvény, koszinusz függvény, tangensfüggvény. Exponen-

ciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Szám-

sorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat.  

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

4. Geometria Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes pont-

halmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszö-

gekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, 

szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és 

másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kap-

csolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felis-

merése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 

(számítógép) használata.  

A tantárgyhoz (mű- Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolsá-
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veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

gok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A matematika két 

területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. 

Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset viszonya (a derékszögű háromszög és a két 

tétel).  

Síkidomok kerületének és területének számítása.  

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés a szög és a mellékszöge 

szinusza, illetve koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz hányadosaként.  

A trigonometrikus azonosságok megértése, használata. Függvénytáblázat alkalmazása feladatok megol-

dásában.  

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos 

valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus egyenlet. 

Koordinátageometria 

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

elégséges feltétele. A művelet újszerűségének felfedezése. A szükséges és az elégséges feltétel felisme-

rése, megkülönböztetése.  

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

vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió szemléletes fogalmának 

fejlesztése.  

A helyvektor koordinátái. Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög súlypontjának 

koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása.  

Két pont távolsága, a szakasz hossza. Képletek értelmezése, alkalmazása.  

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens.  

Iránytangens és az egyenes meredeksége.  

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban.  

Az egyenes egyenlete. Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele.  

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.  

Két egyenes metszéspontja.  

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcsolása.  

Kör és egyenes kölcsönös helyzete.  

A kör adott pontjában húzott érintője.  

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok megoldásában.  

Térgeometria 

Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek (gúlák és kú-

pok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb.  

A problémához illeszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet elképzelése, ábrázolása. Fogalomalkotás 

közös tulajdonság szerint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek).  

A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok.  

A valós problémákhoz modell alkotása: geometriai modell. Ismeretek megfelelő csoportosítása.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvek-

tor. Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; két ismeretlenes egyen-

letnek megfelelő ponthalmaz. Felszín, térfogat. .  

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

5. Valószínűség, statisztika Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz áb-

rázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet 

fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi 
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fogalma. Kombinatorikai ismeretek.  

A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az 

események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai 

fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megér-

tése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi események összegeként. 

Példák független és nem független eseményekre.  

A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek, halmazművele-

tek és események közötti műveletek összekapcsolása.  

Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása példákon ke-

resztül. A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószínűség kapcsolata.  

A valószínűség klasszikus modellje. A modell és a valóság kapcsolata.  

Egyszerű valószínűség-számítási problémák. Tanult kombinatorikai módszerek alkalmazása.  

Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege.  

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok jellemzése 

statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk kritikus értelmezése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-

számítási modell. Szórás.  

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

6. Rendszerező összefoglalás Órakeret 

48 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga.  

A tantárgyhoz (mű-

veltségi területhez) 

kapcsolódó fejleszté-

si feladatok 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Moti-

válás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás 

és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott felté-

teleknek megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

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

megfelelő szemléltetés kiválasztása (Venn - diagram, számegyenes, koordináta-rendszer).  

Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. Szövegértés. A szövegben található információk összegyűj-

tése, rendszerezése.  

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. Halmazok eszközjellegű használata.  

Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. Emlékezés a tanult definíciókra és tételekre, 

alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.  

Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. Sorbarendezési és ki-

választási problémák felismerése. Gondolatmenet szemléltetése gráffal.  

Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Absztrakt fogalom és annak konkrét megjelenései: 

valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai műveletek, műveletek vekto-

rokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek eseményekkel.  

Számtan, algebra 

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

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz 

megfelelő kezelésével.  

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus azonosságok. 

Az azonosságok szerepének ismerete, használatuk. Matematikai fogalmak fejlődésének bemutatása, pl. a 
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hatvány, illetve a szögfüggvények példáján.  

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. Ekvivalens egyenle-

tek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. Adott egyenlethez illő megoldási módszer önál-

ló kiválasztása. Az önellenőrzésre való képesség. Önfegyelem fejlesztése: sikertelen megoldási kísérlet 

után újjal való próbálkozás.  

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket tartalmazó 

egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. Tanult egyenlettípusok 

és egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása.  

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. A tanult megoldási mód-

szerek biztos alkalmazása.  

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. Matematikai mo-

dell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben, ellenőrzés.  

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függvények tulajdonságai. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét feladatokban. Az alap-

függvények ábrázolása és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete.  
 

Függvénytranszformációk: f (x) c , f (x c) ; cf (x) ; f (cx) . Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen. Kapcsolat a matematika két területe között: függvény-transzformációk 

és geometriai transzformációk. 

Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint.  

Függvények használata valós folyamatok elemzésében. Függvény alkalmazása matematikai modell ké-

szítésében.  

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok.  

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. Valós problémában 

a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása.  

Távolságok és szögek vizsgálata. 

Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák.  

Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. 

Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között. A derékszögű háromszög oldalai, az oldalai és a 

szögei közötti összefüggések. A problémának megfelelő összefüggések felismerése, alkalmazása.  

Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása különböző szempontok 

szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.  

Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok.  

Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer.  

Vektorok alkalmazásai.  

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. Geometria és algebra összekapcsolása.  

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. Adathalmazok jellemzése önállóan 

választott mutatók segítségével. A reprezentatív minta jelentőségének megértése.  

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség kiszámítása a klasszi-

kus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. A valószínűség és a statisztika törvényei érvényesülé-

sének felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a társadalmi folyamatokban.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelme-

zési tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellem-

ző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai 

modell.  
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Tematikus egység 7. Érettségi feladatok, feladatsorok Órakeret 

18 óra 

 Az érettségi évében az érettségire való felkészülés a fő cél. Javasolható akár 

egy „próba érettségi” jellegű munka, amikor egy már lefolyt érettségi feladat-

sorát önállóan (szigorú érettségi formák közepette) oldják meg, majd ennek 

kiértékelése, a hivatalos helyes megoldások közös elemzése (saját megoldásuk 

kijavítása) után ezt megismétlik. Így ez a munka megfelelhet egy fontos tanu-

lói „felmérő” dolgozatnak is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek  

- A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.  

- A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.  

- Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.  

- Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.  

- A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése, 

problémamegoldás céljából.  

- A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.  

- A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével 

tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani.  

- A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, alkal-

mazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is.  

 

Számtan, algebra  

- A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.  

- A logaritmus fogalmának ismerete.  

- A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét ese-

tekben probléma megoldása céljából.  

- Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, 

az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.  

A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkör-

ben tanult új műveletek felhasználásával.  

- Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.  

 

Összefüggések, függvények, sorozatok  

- Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.  

- Függvény transzformációk végrehajtása.  

- Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.  

- Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.  

- A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati al-

kalmazások.  

- Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen átfogó 

képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról.  

 

Geometria  

- Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelés-

ében.  

- A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.  

- A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

- Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.  

- Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.  
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- Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, 

alkalmazása.  

- A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek isme-

rete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyen-

lete, geometriai feladatok algebrai megoldása.  

 

Valószínűség, statisztika  

- Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.  

- A valószínűség matematikai fogalma.  

- A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.  

- Mintavétel és valószínűség.  

- A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják 

értelmezni, kezelni.  

- Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a 

vizsgálatok korlátait, érvényességi körét.  

 

Összességében  

- A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önálló-

an tudjanak megoldani matematikai problémákat.  

- Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek 

többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

- Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi 

után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.  

- Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus 

eszközöket.  

- Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásá-

hoz célszerű ábrákat készíteni.  

- A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai  

szakkifejezéseket, jelöléseket.  

- A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, töreked-

jenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére.  

- A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége.  

- A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika 

alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb matematikusok 

felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire. 
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Helyi tanterv 

Középfokú nevelés-oktatás szakasza  

szakiskolát végzettek középiskolája számára  

11-12. évfolyam 

 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTŐ PROGRAM 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2014/2015-ös tanévtől: 

 

Osztályfőnöki 
11. évf. 

36 hét 

12. évf. 

32 hét 

heti óraszám    (óra) 1   1 

éves óraszám   (óra) 36 32 

 

 

 

Célok: 

- a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, az önnevelés iránti igényük felkeltésé-

ben, személyiségük stabilizálásában, életpályájukra való felkészítésükben; 

 

- a szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a toleran-

cia, a konfliktuskezelés képességeinek) fejlesztése; 

 

- szerepvállalás a tanulók iskolában és iskolán kívül szerzett élményeinek feldolgozá-

sában, az ellentmondásos valóságban történő eligazodás segítésében, a felelős állam-

polgárrá nevelésben. 

 

 

Tartalom: 
 

Az osztályfőnöki óra a pedagógus és osztálya együttlétének óratervben rögzített intézményes 

kerete. Ez az óratípus a későbbiekben körvonalazott funkcióit abban az esetben töltheti be, ha 

egy nevelési folyamat szerves részévé válik. A tanterv — az osztályfőnöki óra jellegéből adó-

dóan — nem tartalmazhat követelményeket, hiszen ez a foglalkozási forma nem alkalmazható 

számonkérésre. 

 

 

Témakörök és a témakörökhöz rendelt fejlesztési célok: 

 

1. Önismeret: 

A személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizálása, az 

önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása 

 

2. Tanulás tanulása: 

A személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítása 

valamennyi tantárgyban 
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3. Társas kapcsolatok: 

Készség és képesség a tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és ápo-

lására 

 

 

 

4.  Konfliktuskezelés: 

Képesség a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére, a megélt konfliktusok 

hasznosítására az önismeret fejlesztésében, társas kapcsolatok minőségének javításá-

ban 

 

5. Lelki egészség: 

A lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek kialakításához és meg-

őrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása 

 

6. Testi egészség: 

Az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadása, az egészségmegőrzés igényének 

felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, 

készség és képesség ezek leküzdésére 

 

7. Viselkedéskultúra: 

A mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások kialakulása és megszilár-

dulása 

 

8. Pályaorientáció: 

Képesség a munkaerőpiacon történő eligazodásra, az egyéni vágyaknak, törekvések-

nek a lehetőségekkel történő összehangolására 

 

9. Jelenismeret: 

Eligazodás a jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban, saját álláspont kiala-

kítása a történésekkel kapcsolatban 

 

10. Globális problémák: 

A világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a világ dolgai iránti érdeklődés, a 

folyamatos tájékozódás iránti igény felkeltése 

 

 

Valamennyi évfolyamon visszatérő, ismétlődő témák: 

 

- Szervezési feladatok (tanév rendje, feladatai, házirend) 

- Tanulmányi előmenetel (félévi, évi munka, magatartás, szorgalom jegyek értékelése) 

- Diák képviselők választása 

- Tanulmányi kirándulás előkészítése 

- Közös múzeum-, képtárlátogatás 

- Aktuális ünnepek, megemlékezések 
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11. évfolyam 

 
Éves óraszám: 36 óra (heti 1 óra) 
 

 Pozitív-negatív, reális-irreális énkép 

(A helyes önismeretre alapozott törekvés a saját lelki, testi és társas szükségletek mértéktartó 

és harmonikus kielégítésére) 

 

 Élettervek — pályaelképzelések 

(Felelősség önnön személyiségünk, saját sorsunk alakításáért, önbecsülésre törekvés, egészsé-

ges önbizalom kialakítása) 

 

Felhasználható szakirodalom: 

Mohás Lívia: Ki tudja, mi a siker?  

Popper Péter: A belső utak könyve 

 

 Teljesítmény az iskolában, vizsgán, versenyen 

(Felkészülés a vizsgahelyzetekre, az iskolai tanulásban szerzett tapasztalatok elemzése, fo-

lyamatos önértékelés, ennek szembeállítása az osztálytársak véleményével) 

 

 Önművelés, önképzés igénye 

(Szakmai fejlődés, új ismeretek - tudás értékesíthetőség a munkaerőpiacon, nyelvtudás szük-

ségszerűsége) 

 

 Szaktudás fejlesztése, átképzés 

(A jó szakember figyelemmel kíséri a szakmai fejlődés eredményeit, továbbképzés, az átkép-

zés szükségszerűsége, munkanélküliség kivédése) 

 

 Az egyén és közösség együttműködéséhez szükséges szabályok ismerete 

(Erkölcs, jog, törvények, szabályok, az egyéni és közösségi érdekek összefüggései) 

 

 Harmonikus párkapcsolat kialakulásának feltételei 

(Kedvesség, udvariasság, figyelmesség, tisztelet, tapintat egymás iránt, egymásra figyelés, 

alkalmazkodás, őszinteség, hullámvölgyek a tartós kapcsolatokban, veszekedés, a kapcsolat 

megszakításának kulturált formái) 

 

 Divat, beszédstílus a fiatalok körében 

(Divat alkalmazása öltözködésben, egyéniségünk, korunk figyelembe vétele, divat a lakásban, 

nyegle beszédmád, durva, trágár kifejezések kerülése a beszédben, az anyanyelv kulturált 

használata) 

 

Felhasználható szakirodalom: 

Aronson, E.: A társas lény 

Fülöp Márta: A szociális képességek elméletéről és gyakorlatáról  

Fejér L.: Tudni illik, hogy mi illik 

 

 Felkészülés a jövendő családi szerepekre 

(A család szerepe az érzelmi biztonság nyújtásában, az érzelmi kultúra, a tartalmas, harmoni-

kus, érzelemgazdag emberi kapcsolatokra való törekvés) 

 A család életének szervezése, gazdálkodás a családban 
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(Munkamegosztás a családban, „közteherviselés" a családban, közös időtöltés a családban, 

családi gazdálkodás, feladatok a gyereknevelésben) 

 

 Fiatalkorúak bűncselekményei 

(Veszélyeztetett fiatalok, deviancia, drog) 

 

 Serdülők életmódja 

(A fiatalok egészséges életmódja, korszerű, helyes testápolás, a nemi élet higiéniája, az egész-

ségre káros hatások, szokások) 

 

 A sport és az egészséges életmód 

(Rendszeres mozgás és az edzés az állóképességet növeli; különbség a versenyszerű és az 

egészségfenntartó tömegsport között, a versenyzés akaratfejlesztő hatása, kulturált szurkolás) 

 

 Szexuális kultúra 

(A saját testünk ismerete, elfogadása, a szexuális élet megkezdésének biológiai és erkölcsi 

feltételei, felelősségvállalás egymás iránt) 

 

 Fogamzásgátlás módjai 

(Optimális családtervezés, utódvállalás felelőssége, abortusz) 

 

 Egészségkárosító szokások, szenvedélyek és gyógyításuk 

(Kávé — alkohol, gyógyszerek, kábítószerek, drogfüggőség kezelése) 

 

 Betegápolás a családban 

(Fekvő beteg ápolása, járóbeteg ápolása, étrend) 

 

 Csecsemőápolás 

(Tisztálkodás, öltöztetés, étkeztetés, gyermekbetegségek) 

Felhasználható szakirodalom: 

Czeizel Endre: A tizenévesek gondjai 

Szőllősi Zsuzsanna: Az egészségmegőrzés kultúrája  

Dr. Fenwick - Dr. Walker: Hogyan működik a szex 

 

 Környezetünk védelméről 

(A levegő, a víz, a talaj szennyezettségéről, zajártalmak, ipari hulladékok, szemét megfelelő 

tárolása, élő tavak, vizek szennyezése, hadianyagokkal kapcsolatos kísérletek) 

 

 Honvédelemről 

(Hazaszeretet, katonai szolgálat, állampolgári kötelezettség, tartalékos éllomány) 

 

 Ügyintézés, az intézmények rendszere 

(Telefonálás alapvető szabályai, önéletrajz, kérvény, kérelem,' informálódás személyesen, 

levélben, telefonon, ügyintézés polgármesteri hivatalban, rendőrségen, bankokban, bíróságon) 

 

 A munka szerepe az ember életében 

(A munka szerepe az emberré válás folyamatában; mi a közös a tanulásban és a munkában; 

fizikai és szellemi munka, a munka díjazása) 

 

 Tájékozódás a munkaerőpiacon 

(A munkaerő piaci információk, munkaügyi központ szolgáltatásai, az iskolai végzettségnek 

megfelelő lehetőségek) 

Felhasználható szakirodalom: 
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Szolnokné Herling Mária: A munka világa 

Szabó Imre: Tájékoztató pályakezdőknek a munkába állásról és az átképzésről 

 

12. évfolyam 

 
Éves óraszám: 32 óra (heti 1 óra) 

 
 Életmód, életvitel az érettségi évében 

(Eredményes egyéni tanulási módszer, a tanulás szükségességének belátása, tanuláshoz szük-

séges testi, lelki állapot: pihenés, nyugalom, kikapcsolódás, helyes napirend; állandó ismétlés, 

felkészülés az írásbeli és szóbeli számonkérésre) 

 

 Felkészülés az érettségi vizsgára: 

- szerepe, jelentősége 

- vizsgaszabályzat 

- tantárgyi előírások, követelmények  

- iskolai előírások, hagyományok  

- teljesítmény és helytállás a vizsgán 

 

 A munkavállalás, a munkaviszonnyal kapcsolatos szabályok 

(Munkavállaló, munkáltató, munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkajogi fogalmak, 

munkatér, pályakezdőket megillető munkanélküli ellátások) 

 

 Munkanélküliségről 

(A foglalkoztatásról, a pályakezdőket fokozottan érintő  munkanélküliségről, őket megillető 

ellátásokról; teendők munkanélküliség esetén, átképzés lehetőségei) 

 

 Munkahelyi viselkedés alapvető formái 

(Beilleszkedés a munkahelyen, külső megjelenés, udvarias, természetes viselkedés, pontos 

munkavégzés, határidők betartása, kapcsolat a munkatársakkal, főnökkel) 

 

Felhasználható szakirodalom:  

Zinkemer: A jó fellépés titka 

 

 A mai magyar társadalom 

(Tájékozódás a mai közéletben, pártok, szervezetek sokfélesége, problémák a társadalomban 

és a gazdaságban, új tulajdonformák, többpártrendszer, vállalkozásformák, állam és egyház 

viszonya, jövedelmi és vagyoni különbségek növekedése) 

 

 Állampolgári jogok és kötelességek, nagykorúság  

(Alaptörvény rögzíti a jogokat és kötelességeket) 

 

 A Magyarország Alaptörvénye 

(Általános rendelkezések, Országgyűlés, köztársasági elnök, Alkotmánybíróság, alapvető jo-

gok és kötelességek, választások alapelvei, nemzeti jelképek) 

 

 Párválasztás - házasságkötés 

(A párválasztás, a házastárs választása. A házastársak egyéni boldogságának feltételei: egy-

más személyiségének tisztelete, a másik megértése. A házasságkötés érzelmi, anyagi megala-

pozottságának jelentősége. Jogi és etikai kötelezettségek) 

 

 A családi élet jogi szabályozói  

(családjogi törvény) 
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 Válás - csonka család 

(A válás a család, a gyermek életében, a válás okai, vagyonmegosztás; egyszülős családok, 

konfliktusok a gyerekben az egyik szülő hiánya miatt, nevelőszülő a családban) 

 

 Szociálpolitika Magyarországon 

(Szociális gondozás, öregek, betegek házi gondozása, szociális otthonok, segélyezések) 

 

 Egészségügyi ellátás rendszere Magyarországon 

(Alapellátás: háziorvosi, házi-gyermekorvosi, iskolaorvosi, fogászati és védőnői ellátás, szak-

orvosi és kórházi ellátás; társadalombiztosítási alapon történik a betegellátás) 

 

 Táplálkozási reformok és szokások 

(Magyar étkezési szokások és étkezési kultúra. Korszerű tápanyagok, korszerű ételek. Az ét-

kezés esztétikája) 

 

 Nemi betegségek - AIDS 

(Fajtái, tünetek, megelőzésük módja, orvosi ellátás, gyógyításuk, nemi betegségek és a nemi 

magatartás összefüggései) 

 

 Az öngyógyítás lehetőségei - házi patika 

(Milyen gyógyszereket tartsunk otthon, helytelen tárolás veszélyei, szavatossági idő betartása) 

 

 A nyár veszélyei 

(Napozás veszélyei — hőguta, napszúrás, rovarcsípések és kezelésük, ételfertőzések, allergia) 

 

 A környezet károsító hatásai az emberi szervezetre  

(Légszennyeződés, vízszennyeződés, zajártalom) 

 

 Elsősegélynyújtás baleseteknél 

(Mesterséges lélegeztetés, szívmasszázs, égési sérülések, sebek, vérzések ellátása, teendő 

eszméletvesztésnél) 

 

Felhasználható szakirodalom: 

Morer Miklós — Pálmai György: A környezetvédelem alapjai 

Juhász-Nagy Pál: Természet és ember 

Az AIDS ábécéje, Televideó 

Kovács László: Nemi úton terjedő betegségek 
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Helyi tanterv 

Középfokú nevelés-oktatás szakasza  

szakiskolát végzettek középiskolája számára  

11-12. évfolyam 

TERMÉSZETISMERET 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2014/2015-ös tanévtől: 

 

Természetismeret 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 
(32 hét) 

heti óraszám 2 - 

éves óraszám 72 - 

 

 

 

A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos 

ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk-

környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képes-

ségeket fejleszti. 

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó je-

lentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 

az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az isme-

rete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a 

tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák 

előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet fele-

lős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismere-

te nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgá-

rok természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, 

kritikus és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a 

gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. 

Ennek ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A kerettanterv anyag az érdeklődés felkeltésére és fenntartására szolgál, nem tűzi ki 

célul egyik természettudományos tárgy érettségi vizsgájára való felkészítést sem, de hozzájá-

rul azokhoz, amennyiben a tanuló a későbbiekben mégis ezt választaná. Középpontjában az 

ember egészségét, és szűkebb-tágabb közösségeinek fennmaradását lehetővé tevő gyakorlati 

és elméleti ismeretek állnak. Szemléletmódja komplex, tehát a fizikai, kémiai, földrajzi és 

biológiai ismereteket kölcsönhatásaikban vizsgálja, tárgyalja. 

 

 

Témakörök  

 

I. Egészség és betegség - belső világunk 
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A hormonok világa 

Idegrendszer 

Az immunrendszer 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és gyógymódok 

II. Környezet és egészség – külső hatások 

Élelmiszerek 

Víz 

Levegő 

Talaj 

Sugárzás 

III. Fenntarthatóság 

A növekedés határai 

A természetvédelem eszközei 

Energiaforrások 

Hulladék 

Autonómia 

 

 

Témakör Óraszám 

I. Egészség és betegség 23 

II. Környezet és egészség – külső hatások 23 

III. Fenntarthatóság 26 

Éves óraszám 72 

 
A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
I. Egészség és betegség 

Órakeret 

N: 23 óra 

 

Előzetes tudás Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások.   

A komplex művelt-

ség-területhez kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása.   

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Általános célok:  

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és 

az azt fenyegető főbb hatások az emberi szer-

vezet szintjén és a társas kapcsolatokban. A 

szabályozás és a vezérlés néhány formája az 

emberi szervezetben. Az idegi- hormonális és 

immunrendszer összefüggései. Betegségtípusok 

és gyógymódok ismerete. 

 

A hormonok világa 

A hormonok szabályozó szerepe az inzulin pél-

dáján. 

 

A homeosztázist fenntartó mechanizmusok 

felismerése. A visszacsatolás jelenségének 

bemutatása, élő és technikai visszacsatolá-

sos rendszerek összevetése. 

 

 

 

 

 

A szabályozó szerep bemutatása és elem-

zése konkrét példán. 
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A vércukorszint jelentőségének értelmezése. 

A cukorbetegséghez vezető okok feltárása. 

és a kezelés módja. 

A rövid távú stresszt kiváltó tényezők és az 

adrenalin hatása. 

A stresszhelyzetre adható válaszok (megküzdé-

si stratégiák). 

 

Vegetatív reflexek 

A feltétlen reflex fogalma. 

A szervezetünket védő vegetatív reflexek: lég-

zés, nyelés, köhögés, pupilla, szemhéjzárás. 

 

Az immunrendszer 

A betegségekkel szembeni védettség kialakulá-

sa (természetes és mesterséges, passzív és aktív 

immunitás). 

A saját és idegen megkülönböztetésének módja 

és következményei (pl: vérátömlesztés, magzati 

immunösszeférhetetlenség). 

 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és 

gyógymódok. 

Az egészség fogalma.  

A betegségek fő okai (fertőzések, hiánybeteg-

ségek, mérgezések, öröklött hiányosságok, füg-

gőségek, pszichoszomatikus okok, szabályozási 

zavarok, rizikófaktorok). 

A megelőzés, a szűrés, a tüneti kezelés és oksá-

gi kezelés. 

Az immunrendszerre ható testi és lelki ténye-

zők. 

  

A cukorbetegség tüneteinek felismerése.  

Kontrollált és hosszú távú stresszt okozó 

hatások felismerése, a tünetek megkülön-

böztetése. 

 

 

 

 

 

Térdreflex kiváltása, magyarázata. 

Pupillareflex kiváltása, magyarázata. 

Általánosságban valamely életjelenség 

biológiai funkciójának megfogalmazása. 

 

Védőoltásokkal kapcsolatos érvek megfo-

galmazása.  

A higiéné szerepének értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

Betegségek megkülönböztetése eredetük 

szerint. 

Az egészséges életvitelre vonatkozó szabá-

lyok megfogalmazása. 

Függőségek kialakulásának értelmezése.  

 

Kulcsfogalmak 

homeosztázis, hormon, szabályozás, reflex, immunitás, antigén, ellen-

anyag, védettség, stressz, rizikófaktor, adreanlin, inzulin, pszichoszo-

matikus betegség 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Környezet és egészség – külső hatások 

Órakeret 

N: 23 óra 

 

Előzetes tudás A levegő, víz szennyezésnek fő forrásai. 

A komplex művelt-

ség-területhez kap-

csolható fejlesztési 

Egészség és fizikai-kémai tényezők kapcsolata. Geoszférák rendszer-

szemléletű vizsgálata. 
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feladatok 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Élelmiszerek 

A tartósítás oka és módjai (hőkezelés, fa-

gyasztás, sózás, tartósítószerek). Adalékanya-

gok szerepe, kockázatok. 

Vegyszeres növényvédelem, szermaradvá-

nyok, élelmiszerbiztonság.  

Hiánybetegségek, túltápláltság.  

 

Víz 

A víz kémhatása, keménysége, ionjai.  

A vízszennyezés fő forrásai. Biológiai víztisz-

títás. 

Az ivóvízkészletek forrásai, védelmük. 

 

Levegő 

A levegő összetétele. A szén-dioxid, kén-

dioxid, ózon, halogenidek jelentősége. Az 

üvegházhatás oka, fokozódásának lehetséges 

következményei. Szmog, szmogriadó. Por, 

allergének. Légúti betegségek, járványok.  

 

Talaj 

Kialakulása, szerepe, típusai. Az erózió okai, 

következményei, megelőzése. Tápanyagután-

pótlás: trágyázás, komposztálás, vetésforgó. 

 

Sugárzás 

A látható fény mint elektromágneses sugárzás. 

Hullámhossz, frekvencia és energia összefüg-

gése. Ultraibolya, röntgen és infrahullámok 

felhasználása, előnyös és veszélyes hatásai. 

A radioaktív sugárzás keletkezése, típusai, 

biológiai hatásai. 

 

Adalékanyagok, tartósítószerek szerepének 

felismerése és azonosítása (E-számok alap-

ján).  

A túlsúly kockázatainak felismerése, magya-

rázata. 

 

 

 

Az ivóvízforrások típusainak ismerete, vé-

delmük lehetőségeinek magyarázata. 

A vízlágyítás módjainak ismerete.  

 

A levegőbe jutó egészségkárosító anyagok 

ismerete, adatok, grafikonok értelmezése.  

Üvegházhatást bemutató ábrák értelmezése. A 

szmog keletkezésének magyarázata, teendők 

ismerete szmogveszélyben. A légszennyezés 

elhárításának ismerete helyi szinten (pl. a 

szén-monoxid keletkezése, a műanyagok ége-

tésének veszélyei).  

 

A talaj szerkezetét és erózióját bemutató áb-

rák értelmezése.  

A tápanyagutánpótlás háztáji módjainak is-

merete, a hulladékgazdálkodással való össze-

függésének értelmezése. 

 

A sugárzástípusok megkülönböztetése fizikai 

jellemzőik ismeretében. 

Radioaktivitás jellemzőinek és biológiai hatá-

sainak kapcsolatba hozása. 

Gyakorlati óvintézedések ismerete a túlzott 

UV sugárzás kivédésére.  

Kulcsfogalmak 

Kockázat, kémhatás, vízkeménység, talajvíz, rétegvíz, ózon, szén-

dioxid, szmog, üvegházhatás, talaj, erózió, komposzt, humusz, hullám-

hossz, frekvencia, energia, elektromágneses sugárzás, radioaktivitás 

(alfa, béta és gamma-sugárzás), mutáció, rákkeltő hatás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Fenntarthatóság 

Órakeret 

N: 26 óra 
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Előzetes tudás Az élőlények szaporodása, a környezetet terhelő hatások.  

A komplex művelt-

ség-területhez kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A csoportokat fenntartó rendszerek működéseinek, kölcsönhatásainak 

megismerése. Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során 

az érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolá-

sa, az ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus 

vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet erő-

sítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés 

kialakítása az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban és kisközösségekben. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Közös cél:  

Az élőlények együttélését magyarázó feltéte-

lek, az ember szerepének elemzése. Környezet 

egészség és gazdálkodás összefüggései, né-

hány lehetséges megoldási módszer értékelé-

se.  

Környezetszennyezési források, természetvé-

delmi módszerek. 

 

A növekedés határai 

Az élőlény-populációk elszaporodása és vis--

szaszorulása. Populációs kölcsönhatások pél-

dákkal. Járványok, kórokozók rezisztenciája, 

megelőzés. 

A biológiai indikáció. Példák az életközössé-

gekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitro-

gén), az anyag és energiaforgalom összefüg-

gésére. Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, 

lebontó szervezetek). A Gaia-elmélet lényege. 

Az ember hatása a földi élővilágra a történe-

lem során. Önpusztító civilizációk és a termé-

szeti környezettel összhangban maradó gaz-

dálkodási formák. 

 

A természetvédelem lehetőségei 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtá-

sa, az élőhelyek beszűkítése és részekre szab-

dalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok be-

hurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, 

 

Környezetszennyezési források felismerése, 

elhárításuk módjának ismerete. 

Környezeti kár, természetkárosítás okainak 

elemzése.  

 

 

 

 

 

A terjedés és visszaszorulás okainak értelme-

zése konkrét példákon. 

A járványt kiváltó és megszüntető tényezők 

vizsgálata. 

Megfigyelések értelmezése a környezet álla-

potára utaló biológiai jelzésként. 

Körforgást bemutató ábrák elemzése. 

Az élőlények egymásrautaltságának magya-

rázata. 

 

Történelmi esettanulmányok. A fenntartható-

ság feltételeinek megfogalmazása.  

 

 

 

A természetkárosítás okainak magyarázata. 

Helyi környezeti probléma felismerése, in-

formációk gyűjtése. 

A sokféleség értékének magyarázata. 
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területek és a biológiai sokféleség védelme.    

A környezeti kár fogalma, csökkentésének 

lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom.  

 

Energiaforrások 

Fosszilis energiaforrások (szén, kőolaj, föld-

gáz): összetétel, keletkezés, készletek, környe-

zeti hatás. 

Atomenergia. A hasznosítás módja, kockáza-

tai. 

Megújuló energiaforrások: vízienergia, nap-

energia, szélenergia, földhő (lehetőségek, 

kockázatok). 

Bioenergia. Hagyományos és új formái. Kör-

nyezeti terhelés. 

 

Hulladék 

Szennyezés, hiány, hulladék kapcsolata. Hul-

ladékgazdálkodás.  

 

Az autonómia lehetőségei 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hát-

terének fő tényezői (fogyasztás, városiasodás, 

fosszilis energia felhasználása, globalizáció). 

A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazda-

ságtan és kritikája. 

Szelíd technológiák, a passzív ház, biogazdál-

kodás.  

Az ökológiai lábnyomot csökkentő lehetősé-

gek magyarázata. 

 

 

 

 

 

A fosszilis energiaforrások keletkezésének, 

felhasználási ütemének és lehetőségeinek 

elemzése grafikonok, esettanulmányok alap-

ján. 

Az atomenergia és a vízienergia felhasználá-

sával kapcsolatos érvek és ellenérvek össze-

vetése. 

Az energianyerés és a környezet adta lehető-

ségek kapcsolatának feltárása. 

 

 

 

A hulladékkezelés helyi és országos lehetősé-

geinek elemzése. 

 

 

Uniós szintű, nemzeti és helyi lehetőségek 

ismerete a fenntartható gazdálkodással kap-

csolatban.  

Környezeti szempontból fenntartható élet-

forma, lakókörnyezet és fogyasztás megter-

vezése a lehetőségek figyelembe vételével. 

Kulcsfogalmak 

Környezet, eltartóképesség, jelzés (indikáció), Gaia-elmélet, sokféleség, 

stabilitás, fenntarthatóság, természetvédelem, környezettudatosság, al-

ternatív energia, ökológiai lábnyom 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, tudja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismeri az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. 

Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezetátala-

kító szerepére.  
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  Helyi tanterv 

Középfokú nevelés-oktatás szakasza  

szakiskolát végzettek középiskolája számára  

11-12. évfolyam 

 

TESTNEVELÉS és SPORT 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2014/2015-ös tanévtől: 

Testnevelés és sport 
11. évf. 

36 hét 

12. évf. 

32 hét 

heti óraszám    (óra) 5 5 

éves óraszám   (óra) 180 160 

 

11. évfolyam  36 hét, heti 5 óra, évi 180 óra 
Témakörök:                                                            óraszám:   Szabadon fh.órasz: 

    

Sportjátékok                                                                       40                  12 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák              27 

Atlétika jellegű feladatok                                                   20                   6 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek                      31                   6 

Önvédelem és küzdősportok                                              11 

Egészségkultúra- prevenció                                               27 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:156 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám: 24 

Gyakorlás, ismétlés     

 

                                    12. évfolyam 32 hét, heti 5 óra, évi 160 óra 
 

Témakörök:                                                            óraszám:   Szabadon fh.órasz: 

    

Sportjátékok                                                                        43                  8 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák               24 

Atlétika jellegű feladatok                                                    20                  4 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek                       27                  3 

Önvédelem és küzdősportok                                                 8 

Egészségkultúra- prevenció                                                23 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:145 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám: 15 

Gyakorlás, ismétlés     
 
 

 

 
  

 

 
A) ALAPELVEK, CÉLOK 
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Az iskolai testnevelés és sport – mozgásos tevékenység lévén – ismeretrendszerével, 
értékeivel, illetve funkciójával – sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett 
részét képezi a tanulók testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló 
teljes körű iskolai egészségfejlesztésnek, az intézményi komplex mozgásprogramnak, 
valamint a személyiségfejlesztésnek és a tehetséggondozásnak. 
A rendszeres fizikai aktivitás jelentős szerepet játszik a magyar társadalom jövője 
szempontjából, nevezetesen az egészséget és az életminőséget döntően befolyásoló, számos, 
nem fertőző népbetegség (túlsúly, kövérség, szív- és érrendszeri, daganatos, mozgásszervi, 
lelki betegségek, táplálkozási zavarok, testképzavarok, szenvedélybetegségek) elsődleges 
megelőzésében. A motoros képességfejlesztéssel a fittség szervi megalapozása (keringés, 
vázizomzat, csontozat, ízületi mozgékonyság) is a prevenciót szolgálja. A tanulók képessé 
válnak saját fittségi szintjüket értékelni, saját szintjüknek, képességeiknek és érdeklődésüknek 
megfelelő fejlesztő hatású mozgásprogramot kidolgozni, illetve azt végrehajtani. A rendszeres 
testnevelés és sporttevékenység révén könnyebben elviselik a stresszt, a fizikai, lelki és 
szellemi terheléseket. A mozgásaiban művelt egyén a széleskörű mozgásképesség- és 
mozgáskészség-bázisát képes változó körülmények között tudatosan, tervezetten a 
mindennapi egészségfejlesztés és – megőrzés szolgálatába állítani. 

Összefoglalva a fentieket a műveltségi terület egyik stratégiai célja a tanulók 
élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre szocializálása. Az életkornak, 
érdeklődésnek és fizikai állapotnak megfelelő rendszeres fizikai aktivitás élethossziglan 
igényt teremt az öntevékeny testedzésre, önálló sportolásra és motoros önkifejezésre. 
A testnevelés és sport műveltségi terület másik stratégiai célja a motoros műveltség 
eszközeivel történő személyiségfejlesztés. A motoros tanulás, a motorikus 
cselekvésbiztonság fejlesztése folyamatában fejlődnek a tanulók személyes készségei, 
képességei, kompetenciái. 
A műveltségterületi motoros cselekvések a problémamegoldó és kritikus gondolkodás 
valamint a kreativitás fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Az önismerettel, az önkontrollal, a 
szabálykövető magatartással együtt a feladatorientált kapcsolatteremtés és együttműködés 
szintje is fejlődik. Az egyéni és közös célok eléréséért, a közösségi sikerek együttes megélése 
során a testnevelés és sport a küzdeni tudásra, a kudarc és a monotónia tűrésére is nevel. A 
személyiségfejlesztő hatása eredményeként a tanulók stabilan képesek követni a szabályokat, 
elfogadni a normákat és mintákat, a megmérettetést és az értékelést. Nélkülözhetetlen a 
mozgástanulás szerepe a saját testkép megismerésében és a testtudat kialakításában. 
A fenti stratégiai célok megvalósulásához szükséges a játék- és sportkultúrában való 
jártasság, valamint az igény az egészséges és esztétikus test, a biomechanikailag helyes 
testtartás, az egészségközpontú tevékenységrendszer kialakítására és fenntartására. A 
testnevelés és sporttevékenységek révén a tanulók gyakorlatias és a mindennapokban is 
hasznosítható tudást szereznek a rendszeres fizikai aktivitás előnyeiről és hatásairól, ezáltal 
fejlődik egészségi és edzettségi állapotuk, személyiségük, megbecsülik a teljesítményekhez 
szükséges erőfeszítéseket. 
Az iskolai testnevelés és sport adja a bázisát a sporttörténeti hagyományokkal 
rendelkező, sikerekben gazdag nemzeti élsportnak. A harmadik stratégiai cél a 
tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása - a tanuló erős és gyenge oldalát 
egyaránt támogatva, segítve. 
A magyar és egyetemes sport hagyományai és értékei, illetve élsportolóink 
példaértékű teljesítményének megismerése segíti a nemzeti azonosságtudat fejlesztését, az 
emberi teljesítmény elismerését. A hazai és világversenyek figyelemmel kísérése támogatja a 
morális értékeket, a fair play szellemének érvényesülését, valamint az európai és az 
egyetemes közösséghez való tartozást. 
A differenciálás és a motiváció a tanulóközpontú fejlesztés kiemelt alapelvei. Az 
esélyegyenlőséget biztosító elv figyelembe veszi a gyermekek testi, lelki és szociális 
állapotának természetszerű különbözőségeit, eltérő fejlődési lehetőségeit. A testnevelés és 
sport a tanulási nehézségek kezelésében – a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a 
veszélyeztetett gyermekek fejlesztésében – és a társadalmi integrációban betöltött szerepe, 
mint alapelv, szintén hangsúlyos. 
A testnevelés és sport műveltségterület kiemelt operatívcéljai: 
— A mozgáskészség fejlesztése, a fitnesz és edzettségi szint fejlesztése, amely szoros 
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kapcsolatban áll a rendszeres preventív fizikai aktivitással (természetes mozgások, 
helyes testtartás kialakítása és fenntartása, motoros képességek fejlesztése, a 
terhelés összetevői és jelentősége, testtömegindex, táplálkozás és egészségmegőrző 
szokásrendszer). 
— A motoros képességek, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, 
amelyek a sportági készségek kialakítását eredményezik (technika, taktika). 
— A testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése 
(bemelegítés, terhelés és fejlesztési összetevők, gyakorlás, mérés és értékelés; 
játékokkal és sportágakkal kapcsolatos szabályismeretek, sporttörténeti ismeretek). 
 
— Részvétel a szabadidős, diák- és versenysportban, sportágválasztás, a kiválasztás 
és utánpótlás-nevelés elősegítése révén olyan képességek és készségek kialakítása, 
amelyek élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitást eredményeznek. 
— Személyiségfejlesztés, szociális és érzelmi képességek fejlesztése, erősítése (siker 
és kudarc, győzelem és vereség feldolgozása, szociális kapcsolatrendszer 
fejlesztése, alkalmazkodás, konfliktuskezelés, a csapathoz tartozás érzelmei, az 
együvé tartozás erősítése; testtudat), a lelki egészség erősítése és fejlesztése, a 
szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek kialakítása. 
— Preventív és egészségtudatos szokások fejlesztése (mozgásszükséglet-kielégítés 
szokásai, egészségkárosító motoros tevékenység tudatos elkerülése, egészséges 
életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és szokások, sporttevékenységgel 
kapcsolatos egészségügyi szokások).” 
 
Általános, a nappali rendszerű felnőttoktatásra jellemző közműveltségi tartalmak: 
 
 
1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra 
Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 
— Egyénileg, párban és csoportban, eszközzel és eszköz nélkül végzett minőségelvű 
motoros tevékenység. 
— Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és 
koordinációs képességfejlesztés. 
— Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag tervezése és 
feladatmegoldásai. 
— Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés és tervezés egyénileg, párban, 
csoportban különböző eszközök segítségével és eszközök nélkül. 
— Motoros tesztek állapotfelmérés. 
— Biomechanikailag helyes testtartás. 
— Testépítés – minden izomcsoport sokoldalú fejlesztése módszeresen az optimális 
testösszetétel érdekében – betartva a gerinc és ízületvédelem szabályait. 
Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
— A természetes mozgások alkalmazása sportágspecifikus jelleggel. 
— Egyénileg, párban vagy csoportban végzett sportágak technikai és taktikai elemei, 
magas cselekvési biztonsággal. 
— A tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek és készségek fejlesztése, új 
mozgásanyag elsajátításával. 
— Tapasztalatszerzés a külföldi és hazai történelmi és modern sportjátékok technikai és 
taktikai készletéről. 
— Tánc, néptánc, művészeti előadás, történelmi táncok, társastánc, vetélkedők mozgásos 
feladatokkal. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
— Egyedül, párban, csoportban, csapatban végrehajtható egészséget megalapozó és 
fejlesztő motoros tevékenységformák. 
— Egészséges, mozgásgazdag életmód kialakítása. 
— Életvezetés: rendszeres fizikai aktivitás és hatásrendszerének tudatosítása. 
— Terhelés alakítása és kontrollja. 
— Optimális testtömeg, ideális testsúly és fittségi paraméterek elérése, megtartása. 
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— Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok. 
2. Ismeretek, személyiségfejlesztés 
Motoros képességfejlesztés: terhelés, edzettség, fittség 
— A fittség és edzettség kritériumai, élettani, edzéselméleti jellemzői és alkalmazása, 
önértékelés. 
— A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 
— Edzésterv, edzettség és a mérés ismeretei, hatásuk a fejlődésre. 
Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
— Térbeli, az energiabefektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, erő, 
állóképesség), valamint a mozgáskapcsolatok felismerése a természetes mozgásokban 
és a sportági technikákban, taktikákban, stratégiákban. 
— Sportági mozgásanyag technikai és taktikai repertoárjának ismerete, alkalmazási 
területei, értékelése a hatékonyság jegyében. 
— Új sportági ismeretek és rendszerek európai és más országokból. 
— Tánc, művészeti előadás, alternatív mozgásformák képességszintnek megfelelő 
alkalmazása az önreflexió és az önkifejezés érdekében. 
— Testkulturális tanulmányok, a testnevelés és a sport tananyagainak tematikus 
rendszere. 
— Társtanítás, tutorálás mozgásos programokban és gyakorlatokban. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
— A mozgásműveltség, mozgáskultúra és egészségkultúra elméleti háttere, történetisége 
és fejlődési lehetőségei. 
— Primer prevenció és életvezetés kapcsolatrendszere: szokásrendszer, 
egészségfejlesztés, egészségmegőrzés. 
— A rendszeres testmozgás és egészségtudatosság kapcsolatrendszerei: elhízás, korszerű 
táplálkozás, egészséges életmód és életvitel, káros szenvedélyek, teljesítménynövelő 
szerek. 
— A rendszeres fizikai aktivitás és sport hatása a szervezetre, a helyes testtartásra. 
— Biztonság, baleset-megelőzés és környezettudatosság. 
— Érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió megelőzése a motoros tevékenységek 
révén. 
— Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a szabadidős tevékenységek 
megvalósításában.” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 
 
 

                                                             11. évfolyam 

11. évfolyam 36 hét, heti 5 óra, évi 180 óra 

Témakörök:                                                            óraszám:   Szabadon fh.órasz: 

    

Sportjátékok                                                                       40                  12 
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Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák              27 

Atlétika jellegű feladatok                                                   20                   6 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek                      31                   6 

Önvédelem és küzdősportok                                              11 

Egészségkultúra- prevenció                                               27 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:156 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám: 24 

Gyakorlás, ismétlés     

 

                                                             12. évfolyam 

12. évfolyam 32 hét, heti 5 óra, évi 160 óra 

 

Témakörök:                                                            óraszám:   Szabadon fh.órasz: 

    

Sportjátékok                                                                        43                  8 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák               24 

Atlétika jellegű feladatok                                                    20                  4 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek                       27                  3 

Önvédelem és küzdősportok                                                 8 

Egészségkultúra- prevenció                                                23 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:145 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható óraszám: 15 

Gyakorlás, ismétlés     
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 11. évfolyam 36 hét heti 5 óra, évi 180 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40+12 

óra 

Szaba-

don felh. 

Ism. 

Gyak. 
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Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos techni-

kai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete 

és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő transz-

ferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és táncos 

mozgásformák tematikai egységre átcsoportosítható.  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

Választott labdajátékok: 

Lányok:röplabda, kosárlabda 

Fiúk:labdarúgás, röplabda 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 
. Mozgásműveltség, mozgáskultúra 
Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 
— Egyénileg, párban és csoportban, eszközzel és eszköz nélkül végzett 
minőségelvű 
motoros tevékenység. 
— Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicio-
nális és 
koordinációs képességfejlesztés. 
— Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag tervezése és 
feladatmegoldásai. 

 

Az önszervezés gyakorlása 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.  
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védeke-

zés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó 
megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok megoldása, 
melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshozatal - a sportsze-

rűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló haszná-
lata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gya-
korlat 

Fizika: mozgások, üt-

közések, gravitáció, 

forgatónyomaték, pá-

lyavonal, hatás-

ellenhatás. 
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A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő 

gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 
A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte test-
test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonat-
kozó szabályok ismerete, betartása. 
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 

megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabá-
lyai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 
Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 
elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyző-

könyvvezetésben szerzett gyakorlat. 
Versenyhelyzetek  
Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése 

osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb tanu-
lók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtok-
lás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetekben, 

támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen át-
adási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy 
kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló 
és kreatív felhasználásával. 
Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos védeke-
zés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 

és védekezésben.). 
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos lét-

számú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb tak-

tikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan 

végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Matematika: térgeo-

metria – gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 
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Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk is-

métlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtá-

sa 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő 

hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes befe-

jezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben zavaró ellenfél-

lel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos 

cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 

céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 

labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások 

különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok 

betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységek-

ben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjá-

tékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes mű-

ködése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé he-

lyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs testi 

kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 

elérése érdekében. 

 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 

egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak megha-

tározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvéde-

kezési forma megtanítása. 
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4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék megtaní-

tása, helytartási szabály betartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Motoros képességfejlesztés: terhelés, edzettség, fittség 
— A fittség és edzettség kritériumai, élettani, edzéselméleti jellemzői és 
alkalmazása, 
önértékelés. 
— A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 
— Edzésterv, edzettség és a mérés ismeretei, hatásuk a fejlődésre. 
Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
— Térbeli, az energiabefektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, 
erő, 
állóképesség), valamint a mozgáskapcsolatok felismerése a természetes 
mozgásokban 
és a sportági technikákban, taktikákban, stratégiákban. 
— Sportági mozgásanyag technikai és taktikai repertoárjának ismerete, 
alkalmazási 
területei, értékelése a hatékonyság jegyében. 
— Új sportági ismeretek és rendszerek európai és más országokból. 

 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, 

kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra 

épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges összefüg-

gések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájéko-

zottság a témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituáci-

ókban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés fontosságának tudatos 

képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási felsze-

relés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata, kímélete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-

orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-

zésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos mozgásbiz-

tonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 
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Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituáció-

ban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 

továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 

elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, 

versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figye-

lembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, kön--

nyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal törté-

nő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem 

változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gya-

korlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciál-

tan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching gya-

korlatokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, 

fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordi-

nációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fej-

lődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy sze-

ren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik 

választott szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának tanulása, 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, szögelfor-

dulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés élet-

tana. 
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gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejál-

lás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak 

mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, fe-

jenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, átgug-

golások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségé-

nek és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismét-

lések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása cselekvésbiz-

tos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználásával, a szük-

ség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának tovább-

fejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, ol-

daltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplen-

dületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, 

támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felug-

rás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leug-

rás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 

fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, 

billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmér-

leg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzó-

dás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesz-

tés hátra.  

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mér-

legek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendí-

tés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok 

állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás egy láb át- 

és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, füg-

gőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, 

pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület lebegőtá-

maszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellen-

dülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás 

Művészetek: az esztéti-

ka fogalma. 
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előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás tá-

maszból, alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, 

együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önál-

lóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interp-

retálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások 

megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbiztonság kiemelt 

továbbfejlesztése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló zeneválasztás-

ra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési 

lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és 

csoportos interpretációk támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek 

és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások 

közben, kötélforgatások, test körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel, 

kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszintes sík-

ban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és át-

adások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, 

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása 

zenével – a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve, ideje 35-45 mp. 

Aerobik 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ru-

ganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 
rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 

testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egy-
mással. 
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges 
optimális tanári irányítással (1 perc). 
Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egyszerűsített 

szabályokkal. 
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített szabá-
lyoknak megfelelően. 

 
 
 

Ének-zene: tempó, 
ritmus. 

 
Művészetek: romanti-
ka, modernitás. 
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Táncos mozgásformák  
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc. 
Sporttáncok gyakorlása 
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve 

ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric 
boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, 
swing stb.) mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a helyi lehetőségek 

szerint a helyi tantervben rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, 
motívumkapcsolatok, koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendsze-
re. 

Történelmi táncok gyakorlása 
Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia meg-
tanulása és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a 
Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai és 
rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 
alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzí-
tett – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
— A mozgásműveltség, mozgáskultúra és egészségkultúra elméleti hátte-
re, történetisége 
és fejlődési lehetőségei. 
— Primer prevenció és életvezetés kapcsolatrendszere: szokásrendszer, 
egészségfejlesztés, egészségmegőrzés. 
— A rendszeres testmozgás és egészségtudatosság kapcsolatrendszerei: 
elhízás, korszerű 
táplálkozás, egészséges életmód és életvitel, káros szenvedélyek, teljesít-
ménynövelő 
szerek. 
— A rendszeres fizikai aktivitás és sport hatása a szervezetre, a helyes 
testtartásra. 
— Biztonság, baleset-megelőzés és környezettudatosság. 
— Érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió megelőzése a motoros 
tevékenységek 
révén. 
— Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a szabadidős 
tevékenységek 
megvalósításában.” 

 
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások 
tanítása. 
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus eszté-
tikájának átélése és tudatos felvállalása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezői-
nek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
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A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, eset-
leg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, egyé-
ni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív megoldá-
sok keresése. 
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembe-
vételével, a stratégiák egyeztetése. 
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel 
a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, 
társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

20 óra +6 

óra sza-

badon 

felh. 

Ism., 

gyak. 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 
Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Különféle bottechnikák a váltófutásban. 
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérke-
zés az ugrásokban. 

A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, be-

építése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásá-

nak tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 
— Egyénileg, párban és csoportban, eszközzel és eszköz nélkül végzett 
minőségelvű 
motoros tevékenység. 
— Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicio-
nális és 
koordinációs képességfejlesztés. 
— Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag tervezése és 
feladatmegoldásai. 
— Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés és tervezés egyénileg, 
párban, 
csoportban különböző eszközök segítségével és eszközök nélkül. 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, ener-

gia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori olim-

piák története 
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— Motoros tesztek állapotfelmérés. 

 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 

kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű 

végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban 

4x50-100 m-es váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkal-

mazása magasabb akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika 

kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és iram-

beosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendsze-

res alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. Az állóképesség-

fejlesztő módszerek önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakí-

tott nekifutással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés versenyek 

lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses 

sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító 

végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai 

teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a 

kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmaz-

kodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, 

hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyzőkönyv-

vezetés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

31+6 óra 

Szaba-

don felh. 

Ism., 

gyak. 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és bal-

esetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, cso-

portos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő 

idő jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti isme-

retek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 

sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése.  

A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesít-

ményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása 

sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb sportágak megismeré-

se, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és 

rendezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sport-
ági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi tan-
tervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, edzési 
és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, technikák 

és veszélyek kezelése. 
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erő-
ivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasz-

nálásával jégpálya készítése. 
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-
biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 
tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, 
a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás terü-

letén. 
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 
felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok meg-

szerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, kommuni-
kációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változa-

tosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek a 
környezet adta kihívások legyőzése). 

Biológia-egészségtan: 
élettan. 
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Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgás-
formák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, 

minitrambulin, gúlagyakorlatok stb.) 
 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben 
kidolgozott alternatív sportok területén. 
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sporto-

lás során. 
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek ön-
magával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata kialakí-

tása.  
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szer-
zése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, vándortá-

bor stb.). 
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének ismere-
te. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, 
példamutatás; környezettudatos természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  
Az indulatok feletti uralom. 
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a féle-
lem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 

Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, kü-
lönös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfoga-
dására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelé-

se. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  
 
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, 
leszorítások alkalmazása. 
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 
formában és páros küzdelmek. 
 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári isme-

retek: ókori olimpiák, 
hősök, távol-keleti 
kultúrák. 
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Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 
A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthelye-
zések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás isme-
rete, megértése és alkalmazása. 
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdő-

jellegű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának ké-
pessége. 
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által 
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív élet-

mód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző eljárá-

sokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelem-

ben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő preven-

ciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővíté-

séhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához szükséges 

készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreáció-

ra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré szerve-

zése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegol-

dásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, érté-

kelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgása-

inak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer működé-

se, a keringési rendszer 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 

 

Fizika: egyszerű gé-

pek, erő, munka. 
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Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgás-

terjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakor-

latsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvaló-

sítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és 

különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, 

fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, mozgás-

szenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gim-

nasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatá-

sa és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicio-

nális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakí-

tásának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka 

és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedve-

ző hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és integrá-

lása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek haszná-

lata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és a 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a 

helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesz-

tése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét sport-

ági jelleggel). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások 

ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges 
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alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való he-

lyes bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinckí-

mélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a 

másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az 

egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást 

erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfej-

lesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, 

tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív relaxá-
ció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos jelenlét. 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a 
játékban, játékvezetésben. 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimu-
lálva a valódi játékszituációkat. 
Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerep-

nek való megfelelés. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfo-
galmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szol-
gáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli 

és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 
koordinált irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemu-
tatása. 
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.  
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek 
fejlesztésének lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 
kiválasztása. 
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 



207 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
 

Atlétika jellegű feladatok 
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 
más mozgásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések be-
gyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvés-
biztonsággal. 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gör-

dülés esetén. 
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alap-

fogalmak ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
 

Önvédelem és küzdősportok 
A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és föld-
harcban. 
 

Egészségkultúra és prevenció 
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Rela-

xációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  
A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén meg-
küzdés. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok is-
merete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 

házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

 

 
 

 

12. évfolyam 32 hét, heti 5 óra, évi 160 óra 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

43+8óra 

Szaba-

don felh. 

Ism. 

Gyak. 



208 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos techni-

kai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete 

és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő transz-

ferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és táncos 

mozgásformák tematikai egységre átcsoportosítható.  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

Választott labdajátékok: 

Lányok:röplabda, kosárlabda 

Fiúk:labdarúgás, röplabda 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 
Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 
— Egyénileg, párban és csoportban, eszközzel és eszköz nélkül végzett 
minőségelvű 
motoros tevékenység. 
— Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicio-
nális és 
koordinációs képességfejlesztés. 
— Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag tervezése és 
feladatmegoldásai. 
— Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés és tervezés egyénileg, 
párban, 
csoportban különböző eszközök segítségével és eszközök nélkül. 
— Motoros tesztek állapotfelmérés. 

 
Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.  
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védeke-
zés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó 

megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok megoldása, 
melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshozatal - a sportsze-
rűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló haszná-
lata, rendben tartása, megóvása. 

Fizika: mozgások, üt-

közések, gravitáció, 

forgatónyomaték, pá-

lyavonal, hatás-

ellenhatás. 
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Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gya-
korlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő 
gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte test-
test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonat-

kozó szabályok ismerete, betartása. 
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 
megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabá-

lyai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 
Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 

elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 

játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyző-
könyvvezetésben szerzett gyakorlat. 

Versenyhelyzetek  
Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése 
osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb tanu-

lók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 
 

Kosárlabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 

ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtok-
lás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetekben, 
támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen át-

adási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy 
kosárra dobás. 
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló 

és kreatív felhasználásával. 
Taktikai továbbfejlesztés 
A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos védeke-

zés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 
és védekezésben.). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos lét-

számú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb tak-

tikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan 

végrehajtva 

Matematika: térgeo-

metria – gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 
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Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk is-

métlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtá-

sa 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő 

hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes befe-

jezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben zavaró ellenfél-

lel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos 

cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 

céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 

labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások 

különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok 

betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységek-

ben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjá-

tékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes mű-

ködése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé he-

lyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs testi 

kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 

elérése érdekében. 

 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 

egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak megha-

tározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 
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Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvéde-

kezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék megtaní-

tása, helytartási szabály betartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Motoros képességfejlesztés: terhelés, edzettség, fittség 
— A fittség és edzettség kritériumai, élettani, edzéselméleti jellemzői és 
alkalmazása, 
önértékelés. 
— A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 
— Edzésterv, edzettség és a mérés ismeretei, hatásuk a fejlődésre. 
Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
— Térbeli, az energiabefektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, 
erő, 
állóképesség), valamint a mozgáskapcsolatok felismerése a természetes 
mozgásokban 
és a sportági technikákban, taktikákban, stratégiákban. 
— Sportági mozgásanyag technikai és taktikai repertoárjának ismerete, 
alkalmazási 
területei, értékelése a hatékonyság jegyében. 
— Új sportági ismeretek és rendszerek európai és más országokból. 
— Tánc, művészeti előadás, alternatív mozgásformák képességszintnek 
megfelelő 
alkalmazása az önreflexió és az önkifejezés érdekében. 
— Testkulturális tanulmányok, a testnevelés és a sport tananyagainak te-
matikus 
rendszere. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-

orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-

zésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos mozgásbiz-

tonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituáció-

ban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 

továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 

elem- és motívumkapcsolatokkal is. 
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Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, 

versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figye-

lembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, kön--

nyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal törté-

nő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem 

változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gya-

korlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciál-

tan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching gya-

korlatokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, 

fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordi-

nációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fej-

lődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy sze-

ren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik 

választott szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának tanulása, 

gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejál-

lás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak 

mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, fe-

jenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, átgug-

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, szögelfor-

dulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés élet-

tana. 
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golások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségé-

nek és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismét-

lések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása cselekvésbiz-

tos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználásával, a szük-

ség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának tovább-

fejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, ol-

daltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplen-

dületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, 

támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felug-

rás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leug-

rás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 

fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, 

billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmér-

leg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzó-

dás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesz-

tés hátra.  

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mér-

legek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendí-

tés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok 

állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás egy láb át- 

és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, füg-

gőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, 

pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület lebegőtá-

maszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellen-

dülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás 

előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás tá-

maszból, alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, 

együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önál-

lóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás 

Művészetek: az esztéti-

ka fogalma. 
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beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interp-

retálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások 

megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbiztonság kiemelt 

továbbfejlesztése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló zeneválasztás-

ra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési 

lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és 

csoportos interpretációk támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek 

és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások 

közben, kötélforgatások, test körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel, 

kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszintes sík-

ban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és át-

adások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, 

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása 

zenével – a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve, ideje 35-45 mp. 

Aerobik 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ru-

ganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 
rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 

testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egy-
mással. 
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges 
optimális tanári irányítással (1 perc). 
Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egyszerűsített 

szabályokkal. 
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített szabá-
lyoknak megfelelően. 

Táncos mozgásformák  
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc. 

Sporttáncok gyakorlása 
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve 
ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric 

boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, 
swing stb.) mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a helyi lehetőségek 
szerint a helyi tantervben rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, 

motívumkapcsolatok, koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendsze-

Ének-zene: tempó, 
ritmus. 

 
Művészetek: romanti-
ka, modernitás. 
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re. 
Történelmi táncok gyakorlása 

Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia meg-
tanulása és ismétlése, bemutatása. 
Néptánc gyakorlása 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a 
Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 
Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai és 

rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 

alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzí-
tett – mozgásrendszerekben. 
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások 
tanítása. 
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus eszté-
tikájának átélése és tudatos felvállalása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezői-
nek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, eset-
leg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, egyé-
ni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív megoldá-
sok keresése. 
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembe-
vételével, a stratégiák egyeztetése. 
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel 
a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, 
társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

20 óra +3 

óra sza-

badon 

felh. 

Ism., 

gyak. 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 
Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Különféle bottechnikák a váltófutásban. 
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérke-
zés az ugrásokban. 

A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, be-

építése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásá-

nak tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Motoros képességfejlesztés: terhelés, edzettség, fittség 
— A fittség és edzettség kritériumai, élettani, edzéselméleti jellemzői és 
alkalmazása, 
önértékelés. 
— A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 
— Edzésterv, edzettség és a mérés ismeretei, hatásuk a fejlődésre. 
Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
— Térbeli, az energiabefektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, 
erő, 
állóképesség), valamint a mozgáskapcsolatok felismerése a természetes 
mozgásokban 
és a sportági technikákban, taktikákban, stratégiákban. 
— Sportági mozgásanyag technikai és taktikai repertoárjának ismerete, 
alkalmazási 
területei, értékelése a hatékonyság jegyében. 
— Új sportági ismeretek és rendszerek európai és más országokból. 
— Tánc, művészeti előadás, alternatív mozgásformák képességszintnek 
megfelelő 
alkalmazása az önreflexió és az önkifejezés érdekében. 
— Testkulturális tanulmányok, a testnevelés és a sport tananyagainak te-
matikus 
rendszere. 

 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 

kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű 

végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban 

4x50-100 m-es váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkal-

mazása magasabb akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika 

kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és iram-

beosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendsze-

res alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. Az állóképesség-

fejlesztő módszerek önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, ener-

gia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori olim-

piák története 
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Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakí-

tott nekifutással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés versenyek 

lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses 

sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító 

végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai 

teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a 

kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmaz-

kodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, 

hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyzőkönyv-

vezetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

27+3 óra 

Szaba-

don felh. 

Ism., 

gyak. 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és bal-

esetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, cso-

portos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő 

idő jelentősége. 

A tematikai egység A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti isme-
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

retek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 

sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése.  

A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesít-

ményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása 

sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb sportágak megismeré-

se, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és 

rendezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sport-
ági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  
A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi tan-

tervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, edzési 
és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, technikák 
és veszélyek kezelése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erő-
ivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasz-
nálásával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-
biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 

tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, 
a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás terü-
letén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 
felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok meg-
szerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, kommuni-

kációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változa-
tosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek a 

környezet adta kihívások legyőzése). 
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgás-
formák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, 

minitrambulin, gúlagyakorlatok stb.) 
 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben 
kidolgozott alternatív sportok területén. 
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sporto-

lás során. 
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek ön-
magával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata kialakí-

tása.  
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szer-
zése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, vándortá-

bor stb.). 
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének ismere-
te. 

Biológia-egészségtan: 

élettan. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, 
példamutatás; környezettudatos természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  
Az indulatok feletti uralom. 
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a féle-
lem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 

Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, kü-
lönös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfoga-
dására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelé-

se. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  
 
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, 
leszorítások alkalmazása. 
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 
formában és páros küzdelmek. 
 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 
A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthelye-

zések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás isme-

rete, megértése és alkalmazása. 
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdő-
jellegű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának ké-

pessége. 
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által 

megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári isme-

retek: ókori olimpiák, 
hősök, távol-keleti 
kultúrák. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív élet-

mód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző eljárá-

sokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelem-

ben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő preven-

ciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővíté-

séhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához szükséges 

készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreáció-

ra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré szerve-

zése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Motoros képességfejlesztés: terhelés, edzettség, fittség 
— A fittség és edzettség kritériumai, élettani, edzéselméleti jellemzői és 
alkalmazása, 
önértékelés. 
— A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 
— Edzésterv, edzettség és a mérés ismeretei, hatásuk a fejlődésre. 
Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
— Térbeli, az energiabefektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, 
erő, 
állóképesség), valamint a mozgáskapcsolatok felismerése a természetes 
mozgásokban 
és a sportági technikákban, taktikákban, stratégiákban. 
— Sportági mozgásanyag technikai és taktikai repertoárjának ismerete, 
alkalmazási 
területei, értékelése a hatékonyság jegyében. 
— Új sportági ismeretek és rendszerek európai és más országokból. 
— Tánc, művészeti előadás, alternatív mozgásformák képességszintnek 
megfelelő 
alkalmazása az önreflexió és az önkifejezés érdekében. 
— Testkulturális tanulmányok, a testnevelés és a sport tananyagainak te-
matikus 
rendszere. 

 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegol-

dásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, érté-

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer működé-

se, a keringési rendszer 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 

 

Fizika: egyszerű gé-

pek, erő, munka. 
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kelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgása-

inak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgás-

terjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakor-

latsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvaló-

sítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és 

különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, 

fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, mozgás-

szenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gim-

nasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatá-

sa és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicio-

nális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakí-

tásának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka 

és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedve-

ző hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és integrá-

lása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek haszná-

lata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és a 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a 

helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesz-

tése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét sport-

ági jelleggel). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
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A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások 

ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges 

alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való he-

lyes bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinckí-

mélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a 

másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az 

egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást 

erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfej-

lesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, 
tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív relaxá-
ció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos jelenlét. 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a 
játékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimu-
lálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerep-
nek való megfelelés. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfo-

galmazása. 
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szol-

gáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli 
és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 

koordinált irányítása. 
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemu-
tatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.  
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek 

fejlesztésének lehetőségei ismerete. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 
kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

 
Atlétika jellegű feladatok 
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 

más mozgásrendszerekben. 
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések be-

gyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvés-
biztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gör-
dülés esetén. 
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Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alap-
fogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
 
Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és föld-

harcban. 
 
Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Rela-
xációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  

A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén meg-
küzdés. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok is-

merete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
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Helyi tanterv 

Középfokú nevelés-oktatás szakasza  

szakiskolát végzettek középiskolája számára  

11-12. évfolyam 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2014/2015-ös tanévtől: 

 
Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
11. évf. 

(36 hét) 

12. évf. 

(32 hét) 

heti óraszám    (óra) 4+1 5 

éves óraszám   (óra) 180 160 

 
 

 

11. évfolyam 

 

 

11. évfolyam:      évi óraszám: 180 óra (heti 4+1 óra) 

 

Témakörök:          Óraszám 

 

 A tanulók teljesítményének a mérése         1 óra 

 Az őskor és az ókor története        23 óra 

 A középkor századai         31 óra 

 A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig     25 óra 

 A kora újkor és a polgári átalakulás kora 1490-1848/49    38 óra 

 Magyarország története 1301-1849       43 óra 

 A tanulók teljesítményének a mérése          1 óra 

 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:     162 óra 

A témakörök óraszámai a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is.  

 

 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:     18 óra 

 Múzeumlátogatás         6 óra 

 A régészek munkája (ásatások látogatása)      6 óra  

 Projektfeladat          6 óra 
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12. évfolyam 

 

 

12. évfolyam:       évi óraszám: 160 óra (heti 5 óra) 

 

Témakörök:                 Óraszám 

 

 A tanulók teljesítményének a mérése       1 óra 

 A nemzetállamos és az imperializmus kora, a dualizmus Magyarországa. 

Az I. világháború és következményei                37 óra 

 A világ a nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig. 

  Magyarország a két világháború között (1929-1945)              31 óra 

 A jelenkor és Magyarország a második világháború után (1945-napjainkig)           51 óra 

 Társadalomismeret                  23 óra 

 A tanulók teljesítményének a mérése                  1 óra 

 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                   144 óra 

A témakörök óraszámai a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 

 

 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:               16 óra 

 Múzeumlátogatás         5 óra 

 A régészek munkája (ásatások látogatása)      5 óra 

 Projektfeladat          6 óra 
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Célok és feladatok  

A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában kialakított képességek-

re, ismeretekre épülnek.  

A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a személyiségfejlesztésben. A törté-

nelmi források, események értelmezése olyan kompetenciák kialakulását teszik lehetővé, amelyek 

által az egyén mint társas lény és állampolgár megtalálhatja helyét a társadalomban. A múltból a 

jelenbe vezető kérdések megismerése segít a jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi jelenségei-

nek megértésében. A történelem és a hozzá kapcsolódó műveltségterületek e célok eléréséhez a 

szükséges tartalmat közvetítik.  

A történelmi oktatás meghatározó célja, hogy a hallgatók tudása ne szűköljön le pusztán a 

tények ismeretére, hanem problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló tanu-

lási, tájékozódási módszerek ismeretével is együtt járjon. Csak így alakulhat ki az iskolai tanul-

mányokon túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A történelem eseményei és a 

személyiségek tettei, a művelődéstörténet megismertetése közben mód nyílik az egyes korokban 

érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának, érvényesülésének 

vagy kiüresedésének bemutatására. A történelem megismerésében növekvő szerepet kell kapnia a 

média modern eszközeinek.  

A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük, megértésük 

megerősítheti az egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, az önmagáért vállalt felelős ma-

gatartásban. Mindennek feltétele olyan kritikai szemléletmód kialakítása, amelynek segítségével a 

jelenben és a múltban is képes az összefüggések, az alternatívák meglátására és értékelésére. 

 

 

Fejlesztési követelmények  
A középiskolai történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében túllép az általános 

iskolai szinten. A középiskolai tanulmányok végére a hallgatóknak ismerniük kell a különböző 

források kezelésének, elemzésének szabályait, a tudományos anyaggyűjtés alapelemeit. Feltétlen 

elérendő az alapvető tájékozódás készsége könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atla-

szokban, ismeretterjesztő folyóiratokban.  

A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. A hallgatók-

nak okok és következmények bonyolult hálójában kell értelmezniük és bemutatniuk az egyének és 

csoportok indítékait, választási lehetőségeit és kényszereit is. Mindennek feltétele az adott törté-

nelmi-társadalmi helyzet lényeges és lényegtelen jelenségeinek elhatárolása. A történelemtanítás 

reális képet alakítson ki a hallgatókban az egyének és csoportok szerepéről az események alakulá-

sában.  

Az ismeretszerzési és feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a kifejezőké-

pességek fejlesztésétől. A történelmi tanulmányaik során a hallgatóknak el kell jutniuk az esemé-

nyek elbeszélésétől, az elsődleges és másodlagos források tartalmi ismertetésétől, gondolatmene-

tük adatokkal együtt történő felidézésétől a beszámolók és kiselőadások megtartásáig; a problé-

mafelvetés, magyarázat, következtetés, érvelés szóbeli formáinak gyakorlati alkalmazásáig; meg-

felelően használva a történelem és a társtudományok legfontosabb fogalmait és kifejezéseit.  

Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése. Bár-

melyik történelmi esemény megismeréséről is van szó, a megértés alapvető feltétele, hogy a hall-

gatók egységben lássák a topográfiai és a kronológiai adatokat. A hallgatóknak tudniuk kell az 

események alapvető sorrendjét, fel kell ismerniük az egy időben zajló fontosabb eseményeket. 

Tudniuk kell a legfontosabb évszámokat. Nem okozhat nehézséget számukra az egyszerű krono-

lógiai táblázatok elkészítése.  

Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is, a törté-

nelmi térképek olvasása, az egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. A legfontosabb törté-

nelmi helyeket el kell helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a történelmi és földrajzi 

térképek összekapcsolására, a történelem eseményeinek és a természeti feltételek viszonyának 
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érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása során alkalmat kell teremteni az ökológiai szemléletmód 

kialakítására is a történelmi jelenségek értelmezésében. 
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11. évfolyam 

 

 

11. évfolyam:      évi óraszám: 180 óra (heti 4+1 óra) 

 

Témakörök:          Óraszám 

 

 A tanulók teljesítményének a mérése         1 óra 

 Az őskor és az ókor története        23 óra 

 A középkor századai         31 óra 

 A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig     25 óra 

 A kora újkor és a polgári átalakulás kora 1490-1848/49    38 óra 

 Magyarország története 1301-1849       43 óra 

 A tanulók teljesítményének a mérése          1 óra 

 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:     162 óra 

A témakörök óraszámai a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is.  

 

 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:     18 óra 

 Múzeumlátogatás         6 óra 

 A régészek munkája (ásatások látogatása)      6 óra  

 Projektfeladat          6 óra 

 

 

 

Tematikai egység 
 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

1 óra 

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása 

 

 

Tematikai egység 

 

 

Az őskor és az ókor története 
 

Órakeret 

23 óra 

 

Előzetes tudás 

 

A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának 

az azonosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejleszté-

si feladatok a tanév-

ben 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek  
A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. Azo-

nos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összeha-

sonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású for-

rásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása.  

A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése 

tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A média forrásér-

tékének, jellegének felismerése, elemzése. Nemzetközi szerződések, 

szövetségi megállapodások, nemzetközi szervezetek alapokmányainak 

elemzése. A történelem tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élő-

szóban vagy írásban. Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi 

források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak 

vizsgálata. A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott 

korszakban. A történelem jelentős személyiségei életútjának bemutatása. 
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Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A válto-

zás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák elemzése, 

okok, összefüggések keresése.  

Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók 

(Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. 

Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alap-

ján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, összehasonlítása. 

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az 

internet valamely magyar nyelvű keresőprogramjában. Tematikus bib-

liográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával. Ábra 

készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az 

összefüggések és az adatok kapcsolatának bemutatásával.  

Kifejezőképességek  
A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei szerep-

ének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések 

helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. Érvelési techni-

kák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma bemutatása 

többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak 

stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját véle-

mény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a saj-

tóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-csatlakozás). 

Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról se-

gédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák 

alapján történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes 

diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai 

folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- és társadalom-

történeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; 

tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. Jegyzetek készítése 

előre megadott szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése.  

Tájékozódás az időben és térben  
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Idő-

rendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszéd-

ben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó események kö-

zötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlí-

tása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológi-

ák használata. Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapí-

tása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai 

térképeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az emberré válás folyamata.  

─ A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína).  

─ Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai. A görög kor 

 kezdetei, a spártai állam.  

─ A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma.  

─ A görög–perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca.  

─ Nagy Sándor birodalma.  

─ A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok.  

─ Róma városállamból birodalommá válik.  

─ Az egyeduralom kialakulása. Társadalom, államszervezet, hadsereg.  

─ Róma és a provinciák. A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor.  

─ A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog.  

─ A mindennapi élet. A kereszténység kialakulása és elterjedése.  
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─ A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor.  

─ A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Kronológia:  

A homo sapiens megjelenése, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. század, 

Kr. e. X. század, Kr. e. 525  

Kr. e. XIII. század, Kr. e. 621, Kr. e. 594, Kr. e. 508, Kr. e. 490, Kr. e. 

480, Kr. e. 776, Kr. e. 431–404, Kr. e. 336–323  

Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 367, Kr. e. 287, Kr. e. 264–241, Kr. e. 218–

201, Kr. e. 168, Kr. e. 48, Kr. e. 31, 212, 313, 395, 476.  

 

Személyek:  

Kheopsz, Hammurapi, II. Ramszesz, Dávid, Salamon, Szolón, Pe-

iszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leonidasz, Themisztoklész, 

Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, 

Arisztotelész, Nagy Sándor, Hannibal, Ciceró, Pompeius, Caesar, Anto-

nius, Augustus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila, Marius, Sulla, 

Spartacus, Hadrianus, Diocletianus.  

 

Fogalmak:  

Homo sapiens, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, zsidó 

vallás, Biblia, Ószövetség (héber Biblia), Újszövetség, állam, hieroglifa, 

buddhizmus, brahmanizmus, polisz, arisztokrácia, arkhón, démosz, 

türannisz, ekklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, cserépsza-

vazás, filozófia, hellenizmus, patrícius, plebejus, cliens, consul, provin-

cia, senatori rend, lovagrend, triumvirátus, principatus, limes, legio, co-

lonus, dominatus, zsinagóga, apostol, egyház, püspök, zsinat, senatus, 

dictator, néptribunus, censor.  

 

Topográfia:  

Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, 

Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Izrael, Jeruzsálem, 

Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, 

Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria, Róma, Karthágó, Cannae, 

Hispania, Gallia, Dacia, Pannónia, Jeruzsálem, Konstantinápoly, Aquin-

cum, Sopianae, Savaria.  

 

 

Tematikai egység 

 

 

A középkor századai 
 

Órakeret 

31 óra 

 

Előzetes tudás 

 

A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának az 

azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése. 

─ A Bizánci Birodalom fejlődése. Az iszlám és az arab világ.  

─ A Frank Birodalom kialakulása, a gazdaság és társadalom átalakulása.  

─ Az államalapítások kora Közép- és Kelet-Európában.  

─ A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában (az invesztitúra-harcok).  

─ A középkor társadalma.  

─ A középkori városok.  

─ A lovagkor.  

─ A keresztes háborúk (a hadjáratok pusztításai, Európa kultúrájára gyakorolt hatásuk).  
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─ A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak.  

─ A gazdaság fejlődése.  

─ A középkor művelődése. Mindennapok a középkorban.  

─ A rendi monarchiák.  

─ Császárság és pápaság küzdelme.  

─ Az eretnekmozgalmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Évszámok:  

622, 732, 800, 843, 962, 1054. 1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278.  

 

Személyek:  

Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy) Ottó, 

Mohamed, Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, VII. Ger-

gely, IV. Henrik, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, 

Aquinói Szent Tamás.  

 

Topográfia:  

Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, Mekka, 

Bagdad, Szentföld, Genova, Velence, Flandria, Champagne, Párizs, Ox-

ford, Cambridge, Hanza-városok, a levantei kereskedelem útvonala. 

 

Fogalmak:  

gróf-grófság-őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, 

szerzetes, kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, 

iszlám, Korán, kalifa,királyi udvar, kamara, kancellária, kiközösítés, za-

rándok, ereklye, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, vallási into-

lerancia, antijudeizmus, kolduló rendek, városi önkormányzat, nyomásos 

hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, romantika, gótika, hu-

szitizmus.  

 

 

Tematikai egység 

 

 

A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig 
 

Órakeret 

25 óra 

 

Előzetes tudás 

 

A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának 

az azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A magyar nép őstörténete és vándorlása.  

─ A honfoglalástól az államalapításig.  

─ Géza fejedelem és István király életműve.  

─ Az új rend megszilárdítása – Szent László és Könyves Kálmán.  

─ Az Aranybulla és a tatárjárás.  

─ Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században (nem magyar népelemek a középkori 

 Magyarországon).  

─ Az Árpád-kori kultúra.  

─ Mindennapi élet a középkori Magyarországon.  

 

 

 

 

 

 

 

Évszámok:  

896, 955, 973, 997–1000–1038, 1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 

1205–1235, 1222 1235–70, 1241–42, 1301.  

 

Személyek:  

Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg, 

Szent Gellért püspök, I. András, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Anonymus, II. András, IV. Béla, Kézai Simon.  

 

Topográfia:  

őshaza, Levédia, Etelköz, Esztergom, Pannonhalma, Fehérvár, Pozsony, 

Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda.  

 

Fogalmak:  

Nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség törzs, székely, kalandozá-

sok, szeniorátus, vármegye, ispán, tized. Várnépek, várjobbágyok, bán, 

vajda, nádor, Szent Korona, regálé, serviens, bandérium, báró, nemes, 

Aranybulla, familiaritás, székelyek, szászok, kunok.  

 

 

Tematikai egység 

 

 

Kora újkor és a polgári átalakulás kora 

1490–1848/49 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A nagy földrajzi felfedezések és következményei. A modern világgazdasági rendszer kialakulá-

sának kezdetei.  

─ A modern állam kialakulása.  

─ A parlamentáris monarchia kialakulása Angliában. Az angol forradalom és polgárháború.  

─ Reformáció és katolikus megújulás. A barokk.  

─ A tudományos világkép átalakulása. Az európai és Európán kívüli kultúrák találkozása, a 

 gyarmatosítás.  

─ Az atlanti hatalmak felemelkedése.  

─ A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus jellegzetességei.  

─ Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. Az USA létrejötte.  

─ A polgári forradalom irányzatai Franciaországban. A napóleoni háborúk Európája.  

─ Az ipari forradalom és társadalmi hatásai (életkörülmények, környezet).  

─ XIX. század eszméi.  

─ Az 1848-as forradalmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Kronológia:  

1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714, 1740–48, 

1756–63, 1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848.  

 

Személyek:  

Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin,  Ko-

pernikusz, Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. 

Lajos, Colbert, Nagy Péter, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Mon-

tesquieu, Rousseau, Diderot, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Dan-

ton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson, Kutuzov, James Watt, 

Stephenson, Marx.  

 

Fogalmak:  

Gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, abszolu-

tizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, unitárius, ellen-

reformáció, jezsuiták, manufaktúra, anglikán, monopólium, puritán, 

merkantilizmus, Enciklopédia, jogállam, ráció, a hatalmi ágak megosztá-

sa, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus, nacionalizmus, 

liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, „harmadik 

rend”, girondiak,  

jakobinusok, polgári szabadságjogok, vallási egyenjogúság, ökumenikus 
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gondolat, parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), emigráció, reakció, 

terror, kapitalizmus, tőkés, proletár, civil társadalom.  

 

Topográfia:  

Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és spanyol 

gyarmatok, Poroszország, Lengyelország, angol és francia gyarmatok 

Észak Amerikában, Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, Borogyino, 

Waterloo.  

 

 

Tematikai egység 

 

 

Magyarország története (1301–1849) 
 

Órakeret 

43 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az Anjouk Magyarországa.  

─ Luxemburgi Zsigmond.  

─ A Hunyadiak.  

─ A Jagellók kora. A Dózsa-féle parasztháború. A mohácsi csata.  

─ A török hódoltság. A Habsburgok és a magyar rendek.  

─ Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai István, 

 Bethlen Gábor és Zrínyi Miklós.  

─ A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon.  

─ Gazdasági, társadalmi és kulturális változások a XVII. században.  

─ A török kiűzése.  

─ A Rákóczi-szabadságharc.  

─ Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása.  

─ Gazdaság és társadalom a XVIII. század Magyarországán.  

─ A felvilágosult abszolutizmus és a rendek. A magyar királyság a Habsburg Birodalomban.  

─ Művelődés, egyházak, iskolák.  

─ Új elemek a gazdaságban. Az átalakuló társadalom.  

─ A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországra.  

─ A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, nemzetiségi kérdés.  

─ A reformkori művelődés, kultúra.  

─ Polgári forradalom Magyarországon 1848. március–április.  

─ A forradalom belső és külső feltételei, problémái.  

─ A nemzeti önvédelem megszervezése és a tavaszi hadjárat.  

─ A szabadságharc befejező szakasza és veresége.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

Kronológia:  

1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–11, 

1722–23, 1740–80, 1767, 1777, 1780–1790, 1795, 1825, 1830, 1832–36, 

1844, 1847.  

1848. III. 15., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 

6.  

 

Személyek:  

Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter György, 

Zrínyi Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, III. Károly, Mária Terézia, II. József, 

Kaunitz Martinovics, Hajnóczy, Kazinczy, Kölcsey, Deák, Eötvös, Kos-

suth, Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Wesselényi, I. Ferenc, Jókai, 

Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelačić, Windischgraetz, Hay-
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galmak nau.  

 

Fogalmak:  

örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció, 

trónfosztás, Helytartótanács, betelepítés, etnikum, kettős vámrendszer, 

vallási türelem, állandó hadsereg, mágnás, kötelező állami oktatás, úrbé-

ri rendezés, pátens, nyelvrendelet, „kalapos király”, Pragmatica Sanctio, 

osztrák örökösödési háború, hétéves háború, „fordított Canossa-járás”, 

jobbágyrendelet, magyar jakobinusok, reform, polgári átalakulás, cenzú-

ra, államnyelv, örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám , 

márciusi ifjak, nemzetőrség, népképviseleti országgyűlés, felelős kor-

mány, jobbágyfelszabadítás, választójog, függetlenség, nemzetiségi tör-

vény, emancipáció.  

 

Topográfia:  

Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, 

Szentgotthárd, Zenta, Határőrvidék, Bánát, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, 

Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad.  

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
 

 

Szabadon felhasználható órakeret  

 

Órakeret 

18 óra 

 

 

Javaslat 

 

 a. Múzeumlátogatás.  

 b. A régészek munkája (ásatások látogatása).  

 c. Projektfeladat.  

 

 

 

Tematikai egység 
 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

1 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 
 

A hallgatók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan for-

rásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) 

forrásként értelmezni; rövid (kb. 10-15 sornyi) ókori forrásrészleteket 

feldolgozni. Tudjanak anyagot gyűjteni a könyvtárban tanári és könyvtá-

rosi segítséggel megadott témákhoz. Legyenek képesek egyszerű elbe-

szélő források elemzésére tanári irányítással. Legyenek képesek rövid 

beszámolók előadására. Tudják alkalmazni a történetiségben a keresz-

tény időszámítást. Tudjanak történelmi eseményeket, folyamatokat leol-

vasni a középiskolában használatos történelmi atlasz megfelelő lapjáról.  

A hallgatók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb ókori, közép-

kori és újkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni élő-

szóban vagy írásban. Legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg 

egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. Tudjanak néhány címből 

álló bibliográfiákat készíteni a könyvtárak felhasználásával kiselőadások, 

vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján. Képesek legyenek törté-

nelmi folyamatokat, korszakokat felismerni, megkülönböztetni. Tudja-

nak felépített feleletet vagy előadást tartani történelmi témákról (lecke, 
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fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, összehasonlítások stb.). Tudja-

nak ábrákat, térképeket és egyéb, már tanult ismerethordozókat értel-

mezni élőszóban, rövid felkészülés után. Legyenek képesek az egyete-

mes és a magyar történelem nagy korszakainak és fontosabb eseményei-

nek szinkronban látására. Használják a tankönyvek, munkafüzetek kro-

nológiáit.  
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12. évfolyam 

 

 

12. évfolyam:       évi óraszám: 160 óra (heti 5 óra) 

 

Témakörök:                 Óraszám 

 

 A tanulók teljesítményének a mérése       1 óra 

 A nemzetállamos és az imperializmus kora, a dualizmus Magyarországa. 

Az I. világháború és következményei                37 óra 

 A világ a nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig. 

  Magyarország a két világháború között (1929-1945)              31 óra 

 A jelenkor és Magyarország a második világháború után (1945-napjainkig)           51 óra 

 Társadalomismeret                  23 óra 

 A tanulók teljesítményének a mérése                  1 óra 

 

 

A kerettanterv alapján felhasználható óraszám:                   144 óra 

A témakörök óraszámai a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 

 

 

 

 

A helyi tanterv szerint szabadon felhasználható:               16 óra 

 Múzeumlátogatás         5 óra 

 A régészek munkája (ásatások látogatása)      5 óra 

 Projektfeladat          6 óra 

 

 

 

Tematikai egység 
 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

1 óra 

Javaslat Az előző évben szerzett ismeretek felelevenítése.  

 

 

Tematikai egység 

 

A nemzetállamok és az imperializmus kora, 

a dualizmus Magyarországa. 

Az I. világháború és következményei 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.  

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejleszté-

si feladatok a tanév-

ben 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek  
A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. Azo-

nos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összeha-

sonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású for-

rásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása.  

A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése 

tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A média forrásér-

tékének, jellegének felismerése, elemzése. A történelem tárgyi emlékei-

nek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. Eltérő álláspontok 

felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások 

szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. A változás történeti jelle-

gének értelmezése meghatározott korszakban. A történelem jelentős 

személyiségei életútjának bemutatása. Kiemelkedő történelmi személyi-

ségek döntéseinek értékelése. A változás felismerése a történelemben: 
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konkrét történelmi példák elemzése, okok, összefüggések keresése.  

Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók 

(Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. 

Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alap-

ján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, összehasonlítása. 

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az 

internet valamely magyar nyelvű keresőprogramjában. 

Kifejezőképességek  
A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségeinek sze-

repének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések 

helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. Érvelési techni-

kák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma bemutatása 

többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak 

stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját véle-

mény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a saj-

tóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-csatlakozás). 

Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások 

felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készí-

tése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés 

demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. 

Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és 

módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részle-

tek alapján, kiselőadások készítése. Kivonat készítése rövidebb (4-5 

oldal) tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről, feleletterv készíté-

se megadott témáról. A történelem tárgyi emlékeinek felismerése, azok 

bemutatása élőszóban.  

Tájékozódás az időben  
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Idő-

rendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszéd-

ben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó események kö-

zötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlí-

tása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológi-

ák használata.  

Tájékozódás a térben  
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár 

útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Gazdasági és társadalmi változások, a második ipari forradalom.  

─ Az egységes Olaszország és Németország kialakulása.  

─ Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.  

─ A „keleti kérdés” és a Balkán.  

─ Az orosz reformkísérletek. 

─ Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom.  

─ Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón. A munkásság politikai 

 erővé szerveződése.  

─ A megtorlás, a Bach-rendszer.  

─ A kiegyezés.  

─ Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában.  

─ Társadalmi csoportok életformái, népesség, nemzetiség. A városiasodás. A tudományos és 

 művészeti élet fejlődése.  

─ A kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai.  

─ Az első világháború kirobbanása, jellege, története.  
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─ Az oroszországi politikai változások, bolsevik hatalomátvétel, a bolsevik ideológia és  pro-

paganda, a Szovjetunió létrejötte.  

─ A Párizs környéki békék, a versailles-i békerendszer fontosabb pontjai.  

─ A gazdaság és a társadalom új jelenségei (pl. a női emancipáció, motorizáció).  

─ Magyarország részvétele az első világháborúban.  

─ Az őszirózsás forradalom. Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére: a  Tanácsköz-

társaság.  

─ A trianoni béke, hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra.  

─ A határon túli magyarság sorsa.  

─ A Horthy-rendszer kialakulása és konszolidációja. A Horthy-rendszer társadalma és a revíziós 

 külpolitika.  

─ A művelődési viszonyok. Az életmód változásai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Évszámok:  

1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907.  

1849. október 6., 1867, 1868, 1875–90, 1896, 1914–18, 1917, 1919, 

1922, 1925.  

1914. július 2., 1918. október 31., 1918. november 3., 1919. március 21., 

1920. március 1., június 4., 1921–31, 1927.  

 

Személyek:  

III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, 

II. Vilmos, Lenin, Lincoln,  

Ferenc József, Haynau, Bach, Deák Ferenc, Löw Emánuel, Andrássy 

Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár, Herzl 

Tivadar, Ferenc Ferdinánd, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd 

George, Stresemann, Mussolini,  

gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Teleki Pál, gróf 

Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Ká-

roly. 

 

Topográfia:  

Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panama-

csatorna, Elzász-Lotaringia, Románia, Szerbia, Bulgária, Bosznia-

Hercegovina, Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia, Szarajevó, Marne, 

Somme, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Doberdó, 

Isonzó, trianoni Magyarország, Piave, Csehszlovákia, Lengyelország, 

balti államok, Curzon-vonal.  

Fogalmak:  

Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, 

periféria, részvénytársaság, monopólium, középosztály, politikai anti-

szemitizmus, dualizmus, villámháború – állóháború, ultimátum, egyház-

ellenesség, vallásellenesség, központi hatalmak, pacifizmus, szovjet, 

fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kommunizmus, kollektivi-

zálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, őszirózsás forradalom, 

etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, vörös- és 

fehérterror, numerus clausus, antiszemitizmus, irredentizmus, revízió, 

társadalombiztosítás, konszolidáció.  

 

 

Tematikai egység 

 

A világ a nagy gazdasági válságtól a második világhá-

ború végéig. Magyarország a két világháború között 

(1929–1945) 

Órakeret 

31 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az olasz fasizmus ideológiája és a fasiszta párt hatalomra jutása.  

─ Az 1929-33-as világgazdasági válság. Válságkezelés az USA-ban.  

─ A nemzeti szocializmus ideológiája, a náci párt hatalomra jutása és a náci diktatúra jellemzői.  

─ A sztálini diktatúra a 30-as években.  

─ A második világháború fő eseményei, fordulópontjai. A szövetségesek győzelme.  

─ A megosztott Európa.  

─ Gazdasági válság és jobbratolódás a magyar belpolitikában.  

─ Magyarország háborús részvétele a II. világháborúban. A Kállay-kormány politikája.  

─ A német megszállás. A holokauszt Magyarországon.  

─ A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel.  

─ Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Évszámok:  

1929, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. 

június 6., 1945. május 8., augusztus 6., szeptember 2. 1938. november 

2., 1939. március 15., 1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. janu-

ár, 1944. március 19., 1944. október 15., 1944. december 21., 1945. ápri-

lis.  

 

Személyek:  

Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill, Rommel, Montgomery, 

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös 

Gyula, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Dálnoki Miklós 

Béla.  

 

 

Topográfia:  

Brit Nemzetközösség, Szlovákia, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, 

Sztálingrád, Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia, 

Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar.  

 

Fogalmak:  

tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra, 

nemzetiszocializmus, politikai antiszemitizmus, Berlin-Róma tengely, 

Anschluss, kirekesztés, zsidóüldözés, koncentrációs tábor, népirtás, ho-

lokauszt, soá, porrajmos, genocídium, partizán, totális háború, antifasisz-

ta koalíció.  

Népi-falukutató mozgalom, nyilasmozgalom, zsidótörvények, fegyveres 

semlegesség, hadigazdaság, „hintapolitika”, „kiugrás”, gettó, deportálás, 

munkaszolgálat, hadifogság.  

 

 

Tematikai egység 

 

 

A jelenkor és Magyarország a második világháború 

után (1945–napjainkig) 
 

Órakeret 

51 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Hidegháborús szembenállás és időszakos enyhülés politikája a második világháború után.  

─ A kommunista rendszerek kialakulása és bukása.  

─ Az Európán kívüli világ (Kína, India, Japán).  

─ Az európai integráció története, az EU alapelvei, fontosabb intézményei, azok működése.  

─ Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái.  
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─ Magyarország újjáépítése a II. világháború után, a demokratikus közélet kiépítésének kísérlete.  

─ A párizsi békeszerződés.  

─ A kommunista diktatúra kiépítése.  

─ A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc.  

─ A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra.  

─ Az életmód átalakulása. Demográfiai változások. Társadalmi változások hatásai, a roma  né-

pesség problémái.  

─ Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése. A rendszerváltozás.  

─ A határokon túli magyarság helyzete.  

─ A magyarországi nemzetiségek és vallási csoportok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Évszámok:  

1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991,  

1946, 1947. február 10., 1948, 1949, 1953, 1956. október 23., november 

4., 1963, 1968, 1989. október 23., 1990, 1991.  

 

Személyek:  

Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman, 

Adenauer, Hruscsov, Nasszer, Kennedy, XXIII. János, Willy Brandt, 

Walesa, Reagan, Gorbacsov, Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi 

Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád.  

 

Fogalmak:  

Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Mars-

hall-segély, szociális piacgazdaság, európai integráció, NATO, Varsói 

Szerződés, római szerződések, Holdraszállás, Ideiglenes Nemzetgyűlés, 

SZEB, Háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, 

kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, pártállam, földosztás, 

ötvenes évek, internálás, munkástanács, ellenzéki mozgalmak, Petőfi 

Kör, reformszocializmus, második gazdaság, harmadik világ, Brezs-

nyev-doktrina, globális világ, enyhülési politika, anti-cionizmus.  

 

Topográfia:  

NDK, NSZK, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Kuba, Szuezi-csatorna, az új 

európai államok (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegro, Bosz-

nia-Hercegovina, Lettország, Litvánia, Észtország, Fehéroroszország, 

Ukrajna, Moldova, Szlovákia, Csehország).  

 

 

Tematikai egység 

 

 

Társadalomismeret 
 

Órakeret 

23 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alakuljon ki a tanulóban a reális önismeret és önértékelés, a másik em-

ber személyiségének tisztelete és megértése. Legyen képes életvitele 

tudatos alakítására. Alakuljon ki világos kép a tanulókban az általuk 

betöltött státusok szerepkészleteiről. Mélyüljön el a tanulók politikai és 

jogi szocializációja. Ismerkedjenek meg a társadalmi és gazdasági élet 

alapvető tényeivel, jelenségeivel, fogalmaival. Alakuljanak ki a tanulók-

ban azok a képességek, amelyek a társadalom és gazdaság megértéséhez 

nélkülözhetetlenek. Fejlődjön a tanulók társadalmi tér- és időszemlélete. 

Ismerjék meg a társadalom működési mechanizmusait. Törekedjen a 

tanuló az előítéletes magatartás következetes elutasítására. Ismerje meg 

és tudja elemezni a különféle tudományok (történelem, szociológia, jog-

elmélet, alkotmánytan, politológia, filozófia, közgazdaságtan stb.) anya-
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Célok 

 

gára támaszkodva a társadalom viszonyait, fogalmait, törvényszerűsége-

it. Ismerje fel a társadalmi problémákat, feszültségeket, és a lehetséges 

kezelési módokról legyenek fogalmai. Ismerje meg az alapvető állam-

polgári jogokat, és az állampolgárság kritériumait. Fejlődjenek ki a tanu-

lókban olyan képességek és attitűdök, melynek birtokában képesek lesz-

nek állampolgári jogaik gyakorlására. Erősödjön nemzeti tudata, fejlőd-

jön a humánus, értékeket védő magatartásuk. Ismerjék meg a tanulók a 

demokratikus politikai intézményrendszert. Ismerjék fel a nemzetközi 

munkamegosztás szerepét és fontosságát. Legyenek tisztában korunk 

globális kérdéseivel, az emberiség közös történelmi felelősségével. Is-

merjék az európai integrációs folyamatok lényeges elemeit.  

Ismerjék meg azokat a kapcsolódási pontokat, melyek Magyarországot 

Európával összekötik.  

A tanuló lássa árnyaltan az embereket; elemezze önmaga és mások dön-

téseit; ismerje fel, hogy milyen viszonyok fűzik őt környezetéhez, és 

kiért, miben és mennyiben felelős; fedezze fel a rokoni és baráti kapcso-

latok értékeit; család- és gyermekbarát gondolkodása és attitűdjei alakul-

janak ki; ismerje fel, hogy mit tehet a közjó és az emberi jogok védel-

mében; becsülje az emberi életet és a természeti értékeket.  

Ismerje az emberi együttélés alapelveit; sajátítsa el a tudatos belátáson 

alapuló kritikát; mélyüljön el jogérzéke, társadalmi felelősségtudata; 

ismerje az etika alapfogalmait; tudjon érvelni az ember kilétéről, a jó és 

rossz mibenlétéről, az erényekről folytatott vitákban; fogalmazza meg 

saját maga és környezete számára a helyes cselekedet alapelveit.  

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejleszté-

si feladatok 

tantárgy tanításának kezdetekor belépési követelmény nincsen, amen--

nyiben a tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje lehetővé teszi, egyes 

modulok átléphetők, sorrendjük felcserélhető. A tanulócsoport korábbi 

ismereteinek szintje és szélessége szabja meg a szintrehozási feladato-

kat. Javasoljuk, hogy a pedagógus használja ki a csoport korábbi ismere-

teiből fakadó előnyöket, és azok segítségével zárkóztassa fel az előzetes 

ismeretekkel nem rendelkezőket.  

A tanuló: tudja rendszerezni, elemezni az információt, tudjon következ-

tetéseket levonni; legyen képes érvelni álláspontja mellett és megérteni 

mások álláspontját; legyen képes szemelvények önálló feldolgozására 

szóban és írásban; legyen képes megfontolt, tárgyilagos véleményalko-

tásra, esetleg véleményváltoztatásra is; tudjon beszámolni saját tapaszta-

latairól vagy tömegkommunikációs eszközökből szerzett ismereteiről, és 

legyen képes értékelni azokat; ismerje a társadalmi, állampolgári és gaz-

dasági ismeretekhez kapcsolódó általános és konkrét fogalmakat; legyen 

tisztában a demokratikus gondolkodási és magatartási mintákkal.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mai magyar társadalom  

Társadalmi csoportok – társadalmi mobilitás.  

A társadalom rétegződése és térbeli szerkezete.  

Gazdagság és szegénység.  

Nemzeti és etnikai kisebbségek.  

Szocializáció és társadalmi devianciák  

(öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, vandalizmus, idegengyűlölet, kábítószer).  

A szocializáció fogalma, tartalma és színterei.  

Problémák a szocializáció folyamatában.  

Az iskola világa  

A műveltség társadalmi szerepe.  
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Közoktatás – szakoktatás – felsőoktatás.  

A művelődés iskolán kívüli formái és színterei.  

Az iskolán kívüli művelődésben, képzésben részt vevők érdekérvényesítési lehetőségei.  

A politika világa  

A politika fogalma.  

Diktatúra és demokrácia.  

Az érdekérvényesítés különféle módjai.  

Tömegkommunikáció és politika.  

Rendszerváltás Magyarországon.  

A hazai pártok általános jellemzői.  

Érdekképviseleti szervezetek és nyomásgyakorló csoportok.  

A közvélemény-kutatás.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Társadalmi mobilizáció, szocializáció, társadalmi rétegződés, kirekesz-

tés, fajgyűlölet, politika, pártok, pártrendszerek, média, tömegkommuni-

káció.  

 

 

Tematikai egység 
 

 

Szabadon felhasználható órakeret  

 

Órakeret 

16 óra 

 

 

Javaslat 

 

 a. Múzeumlátogatás.  

 b. A régészek munkája (ásatások látogatása).  

 c. Projektfeladat.  

 

 

 

Tematikai egység 
 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

1 óra 

Javaslat  1. A tanulók éves teljesítményének értékelése (portfólió).  

 2. Hagyományos írásbeli/szóbeli vizsgafeladatok.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 
 

A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg egybeveté-

sére. Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és közkönyvtárak fel-

használásával kiselőadások, vitaindítók céljára. Tudjanak felépített fele-

letet adni a tanult témákról. Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb ismert 

és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. 

Tudjanak méréseket készíteni a térképen önállóan, vagy szaktanári segít-

séggel (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség). Tudják a térké-

pen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megol-

dásába.  

Felkészülés az érettségi követelményeinek a teljesítésére.  

 
 


