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51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 12. mellékletének megfelelően 

 
 

1. Az iskolarendszerű felnőttoktatás célja és feladatai 

 
Az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készült helyi tanterv jelentős mértékben eltér 

a nappali rendszerű iskolai oktatás egyes iskolatípusai és iskolafokozatai számára készí-

tett tantervektől. 

 
1.1. A felnőttoktatás megszervezéséről általában 

 

A köznevelési törvény a felnőttoktatást a tanuló elfoglaltságához igazodó iskolai neve-

lésként és oktatásként szabályozza. Azok vehetnek részt benne, akik már nem tankötele-

sek, nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, 

olyanok a munkahelyi, családi körülményeik és olyanok az iskolai tapasztalataik (eset-

leg kudarcaik), hogy a hagyományos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmá-

nyaikat. 

A felnőttek oktatását lehetőség szerint a tanulók elfoglaltságához igazodva (a lehető 

legrugalmasabb formában) célszerű megszervezni. 

 

1.2. Az oktatás szervezeti keretei 

 

A felnőttoktatás megszervezhető az e célra létesített általános iskolában, gimnáziumban, 

szakközépiskolában, szakiskolában. Ellátható azonban a feladat úgy is, hogy nem önálló 

felnőttoktatási intézményben, hanem nappali rendszerű iskola felnőttoktatási tagozatá-

ban, csoportjában, osztályában szervezik meg a felnőttek oktatását. 

Bármilyen formában és szervezeti keretek között folyik az oktatás, a tartalmi követel-

mények azonosak a nappali tagozaton tanulók számára felállított követelményekkel. 

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a felnőttoktatásba igen eltérő előzetes ismeretanyag-

gal, felkészültséggel és iskolai múlttal kerülnek be a résztvevők. 

Éppen ezért a felnőttoktatási intézményt mindig a törvénynek megfelelő szervezeti kere-

tek között kell létrehozni. Lehet létrehozni 8 évfolyamos általános iskolát, 4 évfolyamos 

gimnáziumot, azonban a tanulók nem feltétlenül ezen iskolák kezdő évfolyamaira irat-

kozhatnak be, hiszen előfordul, hogy az általános iskola 7–8. osztálya hiányzik nekik, 

vagy elvégezték a gimnázium 9–10. évfolyamát, illetőleg a szakmunkásképző iskola 

elvégzése után kívánnak érettségit szerezni stb. Ilyen esetben ők az adott iskolatípus 

magasabb évfolyamán kezdhetik meg tanulmányaikat. 

 

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben nyolc évfolyamos általános iskola esetén 

tizenhatodik, középiskola esetén huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttokta-

tásban kezdhet új tanévet. A tanuló középfokú iskolában attól a tanévtől kezdve folytat-

hatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 

Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-

séggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta 

teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a meghatározott életkorhoz kettő 

évet hozzá kell számítani. 

A nappali (ifjúsági) tagozat minden évfolyamán 32 óra heti kötelező óraszám. Esti okta-
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tás munkarendje szerint folyik a tanítás, ha a tanulók teljesítik a nappali oktatás heti óra-

számainak legalább ötven százalékát, de nem érik el a kilencven százalékát. Levelező 

oktatás munkarendje szerint folyik az oktatás, ha a heti órák száma eléri a nappali okta-

tás heti óraszámának legalább 10 százalékát, de nem éri el az 50 százalékot. 

 

1.3. A tanórai foglalkozások kialakítása a felnőttoktatásban 

A felnőttoktatásban – bármilyen oktatási formát választ az iskola – az iskola helyi tan-

tervében pontosan meg kell határozni a tanított tantárgyakat, tantervi modulokat. A ke-

rettantervben szereplő tantárgyak oktatása kötelező. 

A felnőttoktatásban is alkalmazni kell, lehet a nemzetiségi és etnikai kisebbségi oktatás 

irányelveit, amennyiben ilyen oktatás megszervezését határozza el a fenntartó vagy az 

iskola. Végezetül megemlítendő, hogy a felnőttoktatásban is lehetősége van a tanulónak 

választani, hogy középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára készül fel. Az ehhez 

szükséges emelt óraszámot azonban legfeljebb a nappali munkarend szerinti oktatásban 

lehet biztosítani. Az esti, levelező, egyéb oktatásban a tanuló egyéni felkészítése kereté-

ben tud elmélyültebben foglalkozni a tananyaggal. 

 

1.4. A tanulók tanítási órákon való részvételének rendje 

A felnőttoktatásban a tanuló azáltal, hogy felnőttoktatási/képzési formát választ, önma-

ga dönt arról, hogy milyen módon kívánja teljesíteni tanulmányi kötelezettségét. A helyi 

tantervnek kell eligazítást adnia arra vonatkozóan, hogy a tanulónak részt kell-e vennie 

a kötelező tanórai foglalkozásokon és hány tanórai foglalkozáson ahhoz, hogy eleget 

tegyen a vele szemben támasztott elvárásnak. 

Amennyiben a tanuló olyan oktatási formában vesz részt, ahol nem kell tanórai foglal-

kozáson megjelenni, ott az előrehaladás feltételeit (konzultációk, vizsgák) az iskola hatá-

rozhatja meg. Amennyiben az iskola a helyi tantervben meghatároz nem kötelező tanórai 

foglalkozásokat, a tanuló dönthet arról, hogy részt kíván-e venni ezeken, vagy nem. 

 

1.5. Helyi tantervek elkészítésére vonatkozó rendelkezések 

 

A felnőttoktatás helyi tantervének – hasonlóan a nappali oktatáshoz – tartalmaznia kell a 

kerettanterv tantárgyait, tantárgyi moduljait. Itt is létrehozhatók integrált tantárgyak és 

összevont tantárgyak. A felnőttoktatásban az alacsony óraszámok miatt lehetséges az 

egyes tantárgyak tömörített, rövidebb idő alatt történő oktatása. 

Mivel itt lehetőség van a tanulóknak emelt szintű érettségi vizsgára felkészülni és érett-

ségi vizsgát tenni, az alacsony heti óraszámok miatt azonban nincs reális lehetőség bi-

zonyos tantárgyak óraszámának emelésére, így erre csak a szabad sáv óráit lehet fel-

használni, illetőleg a tanulónak az egyéni felkészülés, az otthoni tanulás keretében kell  

nagyrészt önerőre támaszkodva az emeltszintű vizsgára felkészülni. 
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2. A felnőttek középiskolájának céljai és feladatai 

A felnőttek középfokú iskoláinak feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, ame-

lyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élet-

tapasztalatait és korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmá-

nyait, rendezve és kiegészítve ezek eredményeit, valamint felkészítik a tanulókat – akik 

azzal még nem rendelkeznek – azoknak a szakmáknak a tanulására, amelyek nem igé-

nyelnek érettségit. 

 

A felnőttek középfokú iskolái így megteremtik az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeit. 

 

A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és tovább-

fejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az egész életen át tartó tanulás 

igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanu-

lók életvitelének, társadalmi létformáik és a világban való tájékozottságuk továbbfej-

lesztésére. Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, a külön-

böző forrású hátrányok ledolgozására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének mi-

nél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

 

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismere-

tek rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek 

elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselek-

vési műveletek kifejlesztője. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb, elméleti és 

konkrétabb, gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás 

közti átmenetek létrehozására, különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú to-

vábbtanulás lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás 

továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés 

irányába. Mindezek a felnőttek középiskolái kiemelt feladataihoz kapcsolódnak. 
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3. Helyi tanterv 

 
Gimnázium – ifjúsági tagozat 

 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

Anyanyelv, kommunikáció 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 

Irodalom 3 + 1 = 4 3 + 1 = 4 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 

Matematika 4 + 1 = 5 4 + 1 = 5 4 + 1 = 5 5 + 1 = 6 

Idegen nyelv (angol/német) 5 + 1 = 6 5 + 1 = 6 5 + 1 = 6 6 + 1 = 7 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 3 + 1 = 4 

Fizika 2 2 2 2 

Biológia 2 2 2 0 + 1 = 1** 

Kémia 2 2 0 + 1 = 1
*
 0 + 1 = 1** 

Földrajz 2 2 0 + 1 = 1
*
 0 + 1 = 1** 

Informatika  0 + 2 = 2 0 + 2 = 2 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 

Etika - - 1 - 

Művészetek - - 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 7 7 7 7 

Összesen 32 32 32 32 

** a szabadon választható érettségi tantárgyak egyike, telephelyenként eltérőek lehetnek 
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Gimnázium Esti 

 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 1 0,5 + 0,5 = 1 

Irodalom 2 2 2 2 

Matematika 3 + 1 = 4 3 + 1 = 4 3 + 1 = 4 2 + 2 = 4 

Idegen nyelv (angol/német) 3 3 3 3 + 1 = 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári  

ismeretek 
1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 2 

Fizika 1 1 1 1 

Biológia 1 1 1 0 + 1 = 1** 

Kémia 1 1 - - 

Földrajz 1 1 0 +0,5= 0,5
*
 0 + 1 = 1** 

Informatika  - - 1 1 

Etika - - 0,5 - 

Művészetek - - 0,5 0,5 

Osztályfőnöki 1 1 0,5 0,5 

Testnevelés - - - - 

Szabadon tervezhető  2 2 2 3,5 

Összesen 17 17 17 17 

** a szabadon választható érettségi tantárgyak egyike, telephelyenként eltérőek lehetnek 

*a szabadon választható érettségi tantárgyak egyike, telephelyenként eltérőek lehetnek 
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Gimnázium Levelező  

 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

Anyanyelv, kommunikáció 0,5 0,5 0,5 0,5 + 0,5 = 1 

Irodalom 2 2 2 1 

Matematika 2 2 2 2 

Idegen nyelv (angol/német) 2 2 2 2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
1 1 1 1 

Fizika 0,5 0,5 0,5 0,5 

Biológia 0,5 0,5 0,5 0 + 1 = 1** 

Kémia 0,5 0,5 - - 

Földrajz 0,5 0,5 - 0 + 1 = 1** 

Informatika  - - 0,5 0,5 

Etika - - 0,5 - 

Művészetek - - 0,5 0,5 

Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 

Testnevelés - - - - 

Szabadon tervezhető  - - - 1,5 

Összesen 10 10 10,5 10 

** a szabadon választható érettségi tantárgyak egyike, telephelyenként eltérőek lehetnek 
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4. Tantárgyi tantervek 

IRODALOM 

9-12. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

Az életkori sajátosságok figyelembevételével kell elérni, hogy a tanulók felkészülten 

sikeres érettségi vizsga tehessenek. Ennek szem előtt tartásával az irodalom tág világá-

ról egy viszonylag széles, átfogó kép alkotására kell törekedni. A tanulók számára vilá-

gos legyen, hogy az irodalom nem csak az emberi kultúra fontos része, kiemelkedő tel-

jesítménye, hanem a mindennapi életben való eligazodásban, az emberi kapcsolatokban, 

konfliktusokban való eligazodásban is segítséget jelenthet az erkölcsi dilemmák meg-

tárgyalásával, példák felmutatásával. 

Ki kell alakítani a tanulókban irodalom iránti igényességüket, az iskola befejezése utáni 

önművelés szükségességét. Ezekkel összhangban képessé kell tenni őket az irodalmi 

alkotások elemző (esetleg kritikus) befogadására, a magyar és világirodalmi alkotások 

megbecsülésére, valamint az ezekkel kapcsolatos véleményeik szabatos megfogalmazá-

sára mind írásban, mind szóban. Fontos, hogy a véleményekben a személyességen túl az 

irodalomelméleti, -történeti tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a vé-

lemény megformáltságának színvonala minél magasabb színvonalú legyen. 

 

Fejlesztési követelmények 

Alapvető követelmény a feldolgozott szövegek minél teljesebb megértése, ezek önálló 

elemzése, a műről véleményalkotás, majd fel nem dolgozott szövegek megadott szem-

pontú elemzése. Fontos, hogy az irodalomtanítás megőrizze az élményszerűséget, a fel-

nőtt korú tanulók számára lehetőség nyíljon a saját élethelyzeteik és az irodalmi művek-

ben felmerülő helyzetek, erkölcsi kérdések közötti kapcsolatok kifejtésére, megfogal-

mazására. 

Kiemelendő a különböző témájú, korú és szemléletű irodalmi művek közötti összefüg-

gések megtalálása, különös tekintettel a magyar irodalom és az európai irodalom közti 

kapcsolatrendszerre. Fejlesztendő képesség a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának, 

esztétikai elemeinek felismerése, megfogalmazása a megfelelő fogalmak, szakszavak 

használatával szóban és írásban. Szükséges az alapvető korstílusokban, műfajokban való 

tájékozottság, a magyar irodalom klasszikus alkotóinak életútjának, pályaképének, alko-

tásainak ismerete, alkotói portrék önálló bemutatása. Ezeket kiegészíti a világirodalom 

legfontosabb alkotóinak és műveiknek és a lakóhelyhez, a szűkebb hazához köthető iro-

dalmi vonatkozások ismerete. 

Az irodalmi alkotásokról folyó beszélgetések során a logikus gondolkodás, a kritikai és 

önkritikai képességek növelésével a humanista felfogás, az igazságosság, az erkölcsös 

magatartás értékei nőnek, valamint nő az esztétikai értékek, a pozitív érzelmek iránti 

fogékonyság. Képessé kell tenni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, amellyel akár a 

középiskolai tanulmányait bővítheti, akár a későbbiekben az önművelődést meg tudja 

valósítani. Az ismeretszerzés képességének ki kell terjednie a ma rendelkezésünkre álló 

valamennyi információforrás használatára, minden típusú dokumentum alkotó felhasz-

nálására. 
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9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozaton: 144; esti tagozaton 72 óra; levelező tagozaton 72 óra 

 

Tevékenységformák 

Szükséges az önálló órai jegyzet- és vázlatkészítés képessége mind írott szövegből, 

mind előadásról, valamint az irodalmi és a nem irodalmi szövegek értő feldolgozása, 

illetve az önálló ismeretszerzésére. Ezen tevékenységek szinte minden tantárggyal 

való találkozáskor elengedhetetlenek. Különösen fontos az irodalmi művek értelme-

zése, kulcsmondatok megtalálása, érvek kidolgozása az irodalmi művekben megta-

lálható helyzetek, szereplők megítélése kapcsán; az irodalmi alkotások értelmezése, 

elemzése a szükséges irodalomelméleti, -történeti ismeretanyag felhasználásával. A 

tanulók szóban és írásban gyakorolják a különböző műnemekben megjelenő sajátos-

ságok, tartalmak megítélését, a hozzájuk vezető elemzési módokat. Az irodalom és 

más művészeti ágak (képzőművészet, zene, színház és filmművészet) kapcsolatának 

megtapasztalása. Fontos eszköz és cél egyben, hogy a tanulók az iskolán, a tanórán 

kívüli tevékenységükkel gyarapítsák ismereteiket. Ezeket erősíteni, támogatni kell 

annak érdekében, hogy világossá váljon számukra, hogy az iskola és az iskolán kívüli 

világ nem két egymástól elzárt, külön létező struktúra, hanem egymás részei, hogy az 

iskolában szerzett ismeretek (nem elavult, holt ismeretanyag) felhasználhatók az is-

kolán kívül, és fordítva. 

 

Témakörök Tartalmak Választható 
tartalmak 

óraszám 

Szintre hozó blokk Bevezetés az irodalom vilá-

gába, rendszerezés; az álta-

lános iskolában tanult 

műnemek és a műfajok, az 

irodalomtörténeti anyag 

rendszerezése; verstani is-

meretek felidézése 

 I: 12 

E: 6 

L: 6 

A politeista világ iro-

dalma I. – a mítoszok 

világa 

mítoszok, mitológiák, 

mitologizálás, teremtésmí-

toszok, pusztulásmítoszok 

(részletek a Gilgamesből és 

a görög mitológia 
teremtéstörténetéből) 

Részletek más keleti mito-

lógiákból 
I: 14 

E: 7 

L: 7 

A politeista világ iro-

dalma II. – a görög-

római kultúra irodal-

ma 

a görög mitológia főbb alak-

jai, történetei; a homéroszi 

eposzok; a görög líra főbb 

alakjai: Szappho, Anakreon 

és/vagy a római költészet 

legalább egy alakja; a görög 

dráma és színjátszás; Szo-

phoklész: Antigoné című 

drámája 

a római költészet főbb 

alakjai: Catullus, Vergi-

lius, Horatius, Ovidius 

I: 14 

E: 7 

L: 7 
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A zsidó-keresztény 

világ irodalma – a 

Biblia 

a Biblia szerkezete, keletke-

zése; néhány (legalább 2-2)      

ó- és újszövetségi történet,  

ezek értelmezése, a keresz-

ténységben betöltött szere-

pe; zsoltárok 

Bibliai témák és műfajok 

továbbélése a magyar és a 

világirodalomban képző-

művészetbe n és a zené-

ben; a tananyagban nem 

tárgyalt bibliai történetek 

megismerése 

 

I: 14 

E: 7 

L: 7 

    

A középkor vallásos 

és világi irodalma 

a középkor világnézete, mű-

vészeti stílusai (romanika, 

gótika); Szent Ágoston: Val-

lomások (részletek); himnu-

szok (Todi: Stabat Mater, 

Ómagyar Mária-siralom); 

Halotti beszéd és könyör-

gés; legendák (Szent Fe-

renc-legenda, Margit- le-

genda); lovagi epika (Artus)  

és  líra (Walter von der 

Vogelweide); a vágáns köl-

tészet (Carmina Burana) 

a középkor világának 

bemutatása a filmművé-

szetben: a Napfivér, 

Holdnővér vagy az 

Excalibur vagy A rózsa 

neve című film megtekin-

tése videón 

I: 14 

E: 7 

L: 7 

Dante és Villon Dante: Isteni színjáték – Po-

kol (részletek), keletkezése, 

szerkezete, jelentősége, vi-

lágnézete; Villon-versek (A 

jó tanítás balladája a rossz 

életűeknek, Ellentétek) ke-

letkezése, tartalmi és formai 

elemzése 

Dante és Villon életének 

és költészetének részlete-

sebb megismerése 

I:14 

E: 7 

L: 7 

A reneszánsz irodal-

ma I. – Petrarca és 

Boccaccio 

a reneszánsz világszemlélet, 

stílus és a humanizmus; Pet-

rarca szonett - költészetének  

bemutatása 2-3 szonetten 

keresztül; 2-3 novella Boccaccio: Dekameron című művéből, keletkezése, szerkezete, a novella műfaja; a szonettek és a novellák   reneszánsz vonásai 

Egyéb novellák a Deka-

meronból; ismerkedés a 

reneszánsz képzőművészet 

alkotásaival 

I: 14 

E: 7 

L: 7 

A reneszánsz irodal-

ma II – az angol rene-

szánsz dráma 

az angol reneszánsz dráma 

és színjátszás; Shakespeare 

életének főbb állomásai, 

drámái; egy dráma feldolgo-

zása; a 75. Szonett 

Egy szabadon választott 

Shakespeare-vígjáték 

feldolgozása; egy 
Shakespeare- dráma meg-
tekintése színházban vagy 
videón, ennek megbeszé-
lése 

I: 12 

E:6 

L:6 
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A reneszánsz irodal-

ma III. – a magyar 

reneszánsz két nagy 

alakja: Janus Panno-

nius és Balassi Bálint 

a magyar reneszánsz jellem-

zői, az európaitól eltérő vo-

násai, a reformáció hatásai; 

Pannonius életének főbb 

eseményei, elégia- és epig-

rammaköltészetének jellem-

ző vonásai néhány versen 

keresztül; Balassi Bálint éle-

tének főbb állomásai, sze-

relmi, istenes és végvári 

költészetének bemutatása 

néhány versen keresztül 

a magyar reformáció 

irodalma (Tinódi Lantos 

Sebestyén, Heltai Gás-

pár, Bornemisza 

Péter, Szenci Molnár 

Albert) 

I: 12 

E:6 

L:7 

A barokk irodalma – 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem 

az ellenreformáció művésze-

ti, irodalmi hatásai, a barokk 

stílus jellegzetességei; Zrí-

nyi Miklós életének főbb 

állomásai, tevékenysége; 

Zrínyi: Szigeti veszedelem 

(részletek) keletkezése, mű-

faji sajátosságai, szerkezete, 

a mű alapkoncepciója, célja, 

stílusa, verselése, nyelvi 

eszközei 

Szemelvények 
Pázmány Péter, Mikes 

Kelemen műveiből 

I: 14 

E:7 

L:6 

 

A továbbhaladás feltételei 

A következő fogalmak megértése, helyénvaló használata: 
művelődéstörténeti korszak, korstílus, antikvitás, középkor, humanizmus, reneszánsz, 

reformáció, ellenreformáció, barokk, mítosz, testamentum, evangélium, próféta, pél-

dázat, parabola, zsoltár, eposz, eposzi kellékek, in medias res, deus ex machina, 

hübrisz, katarzis, konfliktus, prológus, epilógus, akció, dikció, retardáció, hármas 

egység, kardal, időmértékes verselés, verslábak, disztichon, legenda, trubadúr, vá-

gáns, lírai ballada, tercina, kommentár, novella, szonett, Balassi-strófa. Epikai, drá-

mai és lírai formák, és a tanult műfajok felismerése. Az epikai és drámai művek sze-

replőinek és a köztük lévő kapcsolatok jellemzése, a művek szerkezetének bemutatá-

sa. A lírai művek szerkezeteinek, főbb elemeinek megnevezése. 

A megismert alkotások irodalomtörténeti elhelyezése, a fontosabb alkotók életrajzi 

adatainak ismerete. Az európai és a magyar irodalom közti kapcsolatok felismerése. 

Az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselés felismerése, és néhány alapvető vers-

forma ismerete. Memoriterként néhány sor az eposzokból, a Halotti beszéd és kö-

nyörgésből, legalább 2 vers a magyar és a világirodalomból. 

 

10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozaton: 144, esti tagozaton 72 óra; levelező tagozaton 72 óra 
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Tevékenységformák 

Szükséges az önálló órai jegyzet- és vázlatkészítés képessége mind írott szövegből, 

mind előadásról, valamint az irodalmi és a nem irodalmi szövegek értő feldolgozása, 

illetve az önálló ismeretszerzésére. Ezen tevékenységek szinte minden tantárggyal 

való találkozáskor elengedhetetlenek. 

Különösen fontos az irodalmi művek értelmezése, kulcsmondatok megtalálása, érvek 

kidolgozása az irodalmi művekben megtalálható helyzetek, szereplők megítélése kap-

csán; az irodalmi alkotások értelmezése, elemzése a szükséges irodalomelméleti, -

történeti ismeretanyag felhasználásával. 

A tanulók szóban és írásban gyakorolják a különböző műnemekben megjelenő sajátos-

ságok, tartalmak megítélését, a hozzájuk vezető elemzési módokat. 

Az irodalom és más művészeti ágak (képzőművészet, zene, színház és filmművészet) 

kapcsolatának megtapasztalása. 

Fontos eszköz és cél egyben, hogy a tanulók az iskolán, a tanórán kívüli tevékenysé-

gükkel gyarapítsák ismereteiket. Ezeket erősíteni, támogatni kell annak érdekében, hogy 

világossá váljon számukra, hogy az iskola és az iskolán kívüli világ nem két egymástól 

elzárt, külön létező struktúra, hanem egymás részei, hogy az iskolában szerzett ismertek 

(nem elavult, holt ismeretanyag) felhasználhatók az iskolán kívül, és fordítva. 

 

Témakörök Tartalmak Választható 
tartalmak 

óraszám 

Szintre hozó 
blokk 

A 9. évfolyam anyagának rövid 
áttekintése, rendszerezése 

 I: 12 

E: 6 
L: 6 

A klasszicista 

dráma 

a francia klasszicista dráma és 

színjátszás jellegzetességei; 

Moliére drámái; egy vígjáték 

feldolgozása 

egy fel nem dolgozott 

Moliére-dráma meg-

ismerése; 

lehetőség szerint egy 

dráma megtekintése 

színházban vagy vi-

deón, ennek megbe-

szélése; a francia 

klasszicista dráma-

más szerzőinek 

(Corneille, Racine) 

és műveiknek megis-

merése 

 

 

I: 12 

E: 6 

L: 6 

Az európai felvi-

lágosodás 

az európai (angol, francia, né-

met) felvilágosodás főbb irány-

zatai, gondolatai, képviselői; iro-

dalmi megjelenése, a klasszicista 

stílus az irodalomban néhány 

példán keresztül 

a kor irodalmából 

egy szabadon válasz-

tott epikai vagy drá-

mai mű (pl. 

Swift:Gulliver, Dide-

rot: Az apáca, Schil-

ler: Ármány és szere-

lem) 
bemutatása 

 

I: 12 

E: 6 

L: 6 
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A magyar felvi-

lágosodás kez-

dete 

a magyar felvilágosodás kezde-

tének jellegzetességei, képvise-

lői; a magyar klasszicista iroda-

lom néhány alakja (Bessenyei 

György, Kazinczy Ferenc és Ba-

tsányi János) és műveik, tevé-

kenységük 

a magyar felvilágo-
sodás irodalmi élete; 
a nyelvújítási harc és 
annak  eredményei; a 
„testőrírók” munkái 

 

I: 12 

E: 6 

L: 6 

Csokonai Vitéz 

Mihály 

Csokonai Vitéz Mihály életének, 

költői pályájának főbb állomá-

sai, költészetének jellemzői né-

hány versén keresztül (pl. Az 

estve, Konstancinápoly, Jöven-

dölés az első oskoláról a So-

mogyban, Szegény Zsuzsi, a tá-

borozáskor, A rózsabimbóhoz, 

Tartózkodó kérelem, A tihanyi 

ekhóhoz, A reményhez) 

Csokonainak a tan-

anyagban fel nem 

dolgozott vagy nem 

szereplő verseinek, a 

Dorottya című művé-

nek megismerése; 

 

I: 12 

E:  6 

L:  6 

Berzsenyi 

Dániel 

Berzsenyi Dániel életének, köl-

tői pályájának főbb állomásai, 

óda- és elégiaköltészetének be-

mutatása néhány versén keresz-

tül (pl. A magyarokhoz I., A 

magyarokhoz II., Osztályrészem, 

A közelítő tél, Levéltöredék 

barátném-hoz) 

Berzsenyinek a tan-

anyagban fel nem 

dolgozott vagy nem 

szereplő verseinek 

megismerése; episz-

tolái (Dukai Takács 

Judithoz, Vitkovics 

Mihályhoz, A Pesti 

Magyar Társaság-

hoz) 

 

I: 12 

E: 6 

L: 6 

Az európai ro-

mantika 

az európai (angol, francia, né-

met, orosz) romantika jellegze-

tességei, válogatás a romantikus 

szerzők (Byron, Shelley, Keats; 

Hugo, Lamartine; Hoffmann, 

Heine; Puskin) művei közül 

a tananyagban nem 

tárgyalt vagy nem 

szereplő romantikus 

alkotók (pl. Poe) mű-

veik; az európai ro-

mantika képzőművé-

szeti alkotásai 

 

I: 14 

E: 7 

L: 7 

A magyar ro-

mantika I. – a 

nemzeti dráma-

irodalom kezde-

te 

Katona József írói pályájának 

főbb állomásai; Bánk bán című 

művének keletkezése, elemzése, 

értelmezése 

a magyar nyelvű 

színjátszás a XIX. 

század első felében 

 

I: 10 

E: 5 

L: 5 

A magyar ro-

mantika II. – 

Kölcsey Ferenc 

Kölcsey Ferenc életének, költői 

pályájának főbb állomásai és 

költészetének jellemzőinek be-

mutatása néhány versén keresz-

tül (pl. Himnusz, Zrínyi dala, 

Zrínyi második ének, Vanitatum 

vanitas, Huszt, Emléklapra) 

Kölcsey Ferencnek a 

tananyagban fel nem 

dolgozott vagy nem 

szereplő verseinek 

megismerése; érteke-

ző prózája: részletek 

a Parainesis Kölcsey 

Kálmánho s az 

 

 

I: 10 

E: 5 

L: 5 
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  Országgyűlési Napló 
című művekből 

 

A magyar ro-

mantika III. – 

Vörösmarty Mi-

hály 

Vörösmarty Mihály életének, 

költői pályájának főbb állomásai 

és költészetének jellemző voná-

sai néhány versén keresztül (pl. 

Szózat, Gondolatok a könyvtár-

ban, A Guttenberg- albumba, Az 

emberek, Országháza, Késő 

vágy, Ábránd, A merengőhöz, 

Előszó, A vén cigány); a Cson-

gor és Tünde című drámája 

A költő életének, pá-

lyájának részletesebb 

megismerése, a tan-

anyagban fel nem 

dolgozott vagy nem 

szereplő művének 

megismerése;a 

Csongor és Tünde 

megtekintése szín-

házba vagy videón 

 

 

I: 10 

E: 5 

L: 5 

Petőfi Sándor Petőfi Sándor életének, költői 

pályájának fontosabb állomásai, 

költészetének jellemző vonásai, 

változásai néhány versén keresz-

tül (pl. A virágnak megtiltani 

nem lehet, Befordultam a kony-

hára, Sors, nyiss nekem tért, Egy 

gondolat bánt engemet, A XIX. 

Század költői, Arany Jánoshoz, 

Beszél a fákkal a bús őszi szél…, 

Szeptember végén, Minek ne-

vezzelek? A puszta, télen, Nem-

zeti dal, Föltámadott a tenger…, 

Itt benn vagyok a férfikor nyará-

ban, Európa csendes, újra csen-

des…, Szörnyű idő…); epikus 

művei közül A helység kalapá-

csa 

Az apostol és más a 

tananyagban nem 

szereplő Petőfi-mű 

megismerése 

 

 

 

I: 14 

E: 7 

L: 7 

 

Arany János 
Arany János életének, költői pá-

lyájának fontosabb állomásai, 

nagyepikai művei közül a Toldi 

estéje, balladáinak rendszerezése 

példákkal (pl. V. László, Ágnes 

asszony, Zách Klára, Szondi két 

apródja, A walesi bárdok, Az 

örök zsidó, Tengeri-hántás, Híd- 

avatás, Vörös Rébék, tetemre 

hívás); lírai alkotásai (Letészem 

a lantot, Kertben, Epilógus, 

Mindvégig, A tölgyek alatt) 

Petőfi és Arany ba-

rátságának irodalmi 

emlékei; a tananyag-

ban fel nem dolgozott 

vagy nem szereplő 

balladák, lírai alko-

tások megismerése 

 

 

I: 10 

E:5 

L:5 

A magyar ro-

mantikus regény 

– Jókai Mór 

Jókai Mór életének, írói pályájá-

nak főbb állomásai; egy roman-

tikus regény (Fekete gyémántok 

vagy Eppur si mouve! És mégis 

mozog a föld! vagy Az arany 

ember) elemzése 

Jókai életének, írói 
pályájának részlete-
sebb megismerése; a 
tananyagban fel nem 
dolgozott vagy nem 
szereplőregény meg-

ismerése 

 

 

I: 10 

E:5 

L:5 
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A továbbhaladás feltételei 

A következő fogalmak megértése, helyénvaló használata: klasszicizmus, rokokó, szen-

timentalizmus, romantika, nyelvújítás, komikus eposz, rapszódia, kaland-, levél-, utazó-, 

tézis-, történelmi regény, verses regény, tabló, idő- és értékszembesítő verstípus, létösz-

szegző vers, enciklopédia, irónia, pátosz, szimultán verselés, epikus ballada, klasszikus 

strófaszerkezetek. 

A tárgyalt művekben megjelenő konfliktusok, álláspontok megértése, újrafogalmazása. 

A művek jelentésének, erkölcsi tartalmának felfogása és szóbeli, írásbeli ismertetése. Az 

alkotások tartalmi és formai jellemzőinek összefoglalása. A tanult irodalomtörténeti 

korszakok és alkotók ismerete. 

Memoriterként 2-5 vers a magyar irodalomból, 1 próza- és/vagy drámarészlet. 

 

 

11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozaton: 144; esti tagozaton 72 óra; levelező tagozaton 72 óra 

 

Tevékenységformák 

Szükséges az önálló órai jegyzet- és vázlatkészítés képessége mind írott szövegből, 

mind előadásról, valamint az irodalmi és a nem irodalmi szövegek értő feldolgozása, 

illetve az önálló ismeretszerzésére. Ezen tevékenységek szinte minden tantárggyal való 

találkozáskor elengedhetetlenek. Különösen fontos az irodalmi művek értelmezése, 

kulcsmondatok megtalálása, érvek kidolgozása az irodalmi művekben megtalálható 

helyzetek, szereplők megítélése kapcsán; az irodalmi alkotások értelmezése, elemzése a 

szükséges irodalomelméleti, -történeti ismeretanyag felhasználásával. A tanulók szóban 

és írásban gyakorolják a különböző műnemekben megjelenő sajátosságok, tartalmak 

megítélését, a hozzájuk vezető elemzési módokat. 

Az irodalom és más művészeti ágak (képzőművészet, zene, színház és filmművészet) 

kapcsolatának megtapasztalása. Fontos eszköz és cél egyben, hogy a tanulók az iskolán, 

a tanórán kívüli tevékenységükkel gyarapítsák ismereteiket. Ezeket erősíteni, támogatni 

kell annak érdekében, hogy világossá váljon számukra, hogy az iskola és az iskolán kí-

vüli világ nem két egymástól elzárt, külön létező struktúra, hanem egymás részei, hogy 

az iskolában szerzett ismertek (nem elavult, holt ismeretanyag) felhasználhatók az isko-

lán kívül, és fordítva. 

 

Témakörök Tartalmak Választható 
tartalmak 

óraszám 

Szintre hozó blokk A 10. évfolyam 
 anyagának rövid átte-

kintése, rendszerezése 

 I: 10 

E:5 

L:5 

Madách Imre: Az 

ember tragédiája 

Madách Imre élete: Az 

ember tragédiája kelet-

kezése, elemzése, ér-

telmezése 

a mű megtekintése 

lehetőség szerint 

színházban vagy 

videón 

I: 12 

E:6 

L:6 
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Az XIX. század má-

sodik felének világ-

irodalma I. – epika 

művek a realista epiká-

ból: egy francia (Sten-

dhal, Balzac, Maupas-

sant) és egy orosz (Go-

gol, Tolsztoj, Doszto-

jevszkij) mű elemzése 

a naturalista iro-

dalom jellegzetes-

ségei egy Zola- 

regényben; a tan-

anyagban nem tár-

gyalt epikus mű 

megismerése 

 

I: 12 

E:6 

L:6 

Az XIX. század má-

sodik felének világ-

irodalma II. – líra 

a francia modern költé-

szet néhány nagy alakja 

és műveik (Baudelaire: 

Kapcsolatok, Az albat-

rosz; Verlaine: Költé-

szettan, Őszi chanson;   

Rimbaud: A magán-

hangzók szonettje, A 

meghökkentek 

Walt Whitman: Té-

li mozdony; a tan-

anyagban nem tár-

gyalt művek meg-

ismerése 

 

 

I: 12 

E:2 

L:2 

    

Az XIX. század má-

sodik felének világ-

irodalma III. – dráma 

a modern 
drámairodalom kezdete: 

egy Csehov-dráma: A 

cseresznyéskert vagy a 

Három nővér vagy a 

Ványa bácsi; és egy Ib-

sen-dráma: a Nóra vagy 

a Vadkacsa elemzése 

a tananyagban 

szereplő, de nem 

tárgyalt dráma 

megismerése; le-

hetőség szerint 

Csehov- és Ibsen- 

drámák megtekin-

tése színházban 

vagy videóról 

 

 

I: 12 

E:6 

L:6 

Vajda János Vajda János költészeté-
nek jellemzői néhány 
versén keresztül (pl. A 
virrasztók, A vaáli erdő-
ben, Az üstökös, Credo, 
Nádas tavon, Húsz év 
múlva, Harminc év 
után) 

Vajda János életé-
nek, költői pályájá-
nak részletesebb 
megismerése; a 
tananyagba fel nem 
dolgozott vagy nem 
szereplő verseknek, 
illetve röpiratainak 
(Önbírálat, Polgá-
rosodás) megisme-
rése 

 

 

I: 12 

E:6 

L:6 
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Mikszáth Kálmán Mikszáth Kálmán életé-
nek, írói pályájának főbb 
állomásai; novelláinak 
(Bede Anna tartozása, 
Tímár Zsófi özvegysége) 
és egy regényének (A 
Noszty fiú esete Tóth 
Marival vagy a Különös 
házasság vagy A fekete 
város vagy a Beszterce 
ostroma vagy Új- 
Zrínyiász) elemzése 

Mikszáth életének 

és írói pályájának 

részletesebb meg-

ismerése, a tan-

anyagban fel nem 

dolgozott vagy 

nem szereplő mű-

vek megismerése, 

illetve tárcái (Kor-

látfa, A pénzügy-

miniszter reggeli-

je) 

 

 

 

I: 14 

E:7 

L:7 

Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond életé-
nek, írói pályájának főbb 
állomásai, a Barbárok, a 
Tragédia és a Szegény 
emberek című novellák 
közül kettőnek, illetve 
egy regényének (az Úri 
muri vagy a Rokonok) 
elemzése 

Móricz életének és 

írói pályájának 

részletesebb meg-

ismerése, a törzs-

anyagban fel nem 

dolgozott vagy 

nem szereplő mű-

vek megismerése, 

illetve Krúdy Gyu-

la, Kaffka Margit, 

Csáth Géza, Füst 

Milán műveivel va-

ló találkozás 

 

 

 

I: 14 

E:7 

L:7 

Az új magyar költé-

szet megjelenése 

– Ady Endre 

Ady Endre életének, 

költői pályájának főbb 

állomásai és költészeté-

nek bemutatása néhány 

versén keresztül (pl. 

Góg és Magóg fia va-

gyok én, A magyar uga-

ron, Páris, azén Bako-

nyom, Párisban járt az 

Ősz, Lédával a bálban, 

Elbocsátó, szép üzenet, 

Újvizeken járok, Sírni, 

sírni, sírni, Harc a 

nagyyúrral, Fölszállott 

a páva, Vér és arany, 

Afekete zongora, Ma-

gyar Messiások, téli 

Magyarország, A Sion- 

hegy alatt, A muszáj 

Herkules, Mohács kell, 

Szeretném, ha szeretné-

nek, Séta bölcső-helyem 

körül, A Tűzholója, 

Történelmilecke fiúk-

Ady Endre életének 

és költői pályájá-

nak részletesebb és 

a tananyagban fel 

nem dolgozott 

vagy nem szereplő 

műveinek és publi-

cisztikájának (pl. 

Egy kis séta) meg-

ismerése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I:24 

E:12 

L:12 
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nak,  Hunn, új legenda, 

Mag hó alatt, Intés az 

őrzőkhöz, Ifjú szívekben 

élek, Őrizem a szemed, 

Ember az embertelen-

ségben, Nézz, Drágám, 

kincsere,nyáréj szakára, 

Krónikáséne 1918- ból, 

De ha mégis?) 

Az avantgárd az avantgárd általános 

bemutatása, a főbb iro-

dalmi irányzatok; 

Guillaume Apollinaire 

költészetének jellemző 

vonásai néhány versén 

keresztül (pl. Kikeri-

csek, A megsebzett ga-

lamb és a szökőkút, 

A Mirabeau híd, Égöv); 

Kassák Lajos életének, 

írói- költői pályájának 

főbb állomásai, költé-

szetének jellegzetessé-

gei a Mesteremberek 

és/vagy A ló meghal, a 

madarak kirepülnek cí-

mű versein 

keresztül 

az avantgárd kép-

zőművészet alkotá-

saival való megis-

merkedés 

 

I: 14 

E: 7 

L: 7 

 

A továbbhaladás feltételei 

A következő fogalmak megértése, helyénvaló használata: realizmus, pozitivizmus, 

naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, avantgárd, futurizmus, 

expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, kubizmus, hangulatlíra, szerepvers, 

önmegszólító verstípus, képvers, fejlődésregény, karrierregény, regényciklus, drámai 

költemény, analitikus dráma, karcolat, paródia, szimultanizmus, szabad vers, kép-

vers, kevert ritmusú vers, szimbólum, publicisztika. 

A XIX. és a XX századi művek elemzése, megbeszélése során önálló vélemény ki-

alakítása, érvekkel való indoklása, képviselése. Közösen meg nem tárgyalt irodalmi 

művek elemzése megadott szempontok alapján. A művek szóbeli és írásbeli bemuta-

tása, összehasonlító elemzése. Stílusirányzatok (az impresszionizmustól az avantgárd 

irányzatokig) jellegzetességeinek bemutatása. A magyar irodalomban felmerülő tör-

ténelmi, társadalmi és erkölcsi kérdések megértése, újrafogalmazása szóban és írás-

ban. Memoriterként szállóigék (legalább 3) Az ember tragédiájából, legalább 2 Ady-

vers. 
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12. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúság tagozat: 160 esti tagozaton 64 óra; levelező tagozaton 32 óra 

 

Tevékenységformák 

Szükséges az önálló órai jegyzet- és vázlatkészítés képessége mind írott szövegből, 

mind előadásról, valamint az irodalmi és a nem irodalmi szövegek értő feldolgozása, 

illetve az önálló ismeretszerzésére. Ezen tevékenységek szinte minden tantárggyal 

való találkozáskor elengedhetetlenek. Különösen fontos az irodalmi művek értelme-

zése, kulcsmondatok megtalálása, érvek kidolgozása az irodalmi művekben megta-

lálható helyzetek, szereplők megítélése kapcsán; az irodalmi alkotások értelmezése, 

elemzése a szükséges irodalomelméleti, -történeti ismeretanyag felhasználásával. A 

tanulók szóban és írásban gyakorolják a különböző műnemekben megjelenő sajátos-

ságok, tartalmak megítélését, a hozzájuk vezető elemzési módokat. 

Az irodalom és más művészeti ágak (képzőművészet, zene, színház és filmművészet) 

kapcsolatának megtapasztalása. Fontos eszköz és cél egyben, hogy a tanulók az isko-

lán, a tanórán kívüli tevékenységükkel gyarapítsák ismereteiket. Ezeket erősíteni, 

támogatni kell annak érdekében, hogy világossá váljon számukra, hogy az iskola és 

az iskolán kívüli világ nem két egymástól elzárt, külön létező struktúra, hanem egy-

más részei, hogy az iskolában szerzett ismertek (nem elavult, holt ismeretanyag) fel-

használhatók az iskolán kívül, és fordítva. 

 

Témakörök Tartalmak Választható tartalmak óraszám 

Szintre hozó blokk A 11. évfolyam anyagának 

rövid áttekintése, 
rendszerezése 

 I: 15 

E:6 

L:6 

A Nyugat első költői- 

írói nemzedéke I. – 

Babits Mihály 

Babits Mihály életének, 

írói-költői pályájának főbb 

állomásai, költészetének 

jellemzői néhány versén 

keresztül (pl. A lírikus 

epilógja, Messze… mesz-

sze…, Zrínyi Velencében, 

Esti kérdés, Húsvét előtt, 

Fortissimo, Cigány a sira-

lomházban, A gazda beke-

ríti házát, Ősz és tavasz kö-

zött, Balázsolás, Jónás imá-

ja); a Jónás könyve című 

művének 
elemzése 

Babits Mihály 
életének és írói-költői 

pályájának 

részletesebb és a tan-

anyagban fel nem 

dolgozott vagy nem 

szereplő művek és egy 

Babits-esszé vagy 

tanulmányrészlet 

megismerése 

 

 

 

I: 12 

E:5 

L:2 

A Nyugat első költői- 

írói nemzedéke II. – 

Kosztolányi Dezső 

Kosztolányi Dezső életének, 

írói-költői pályájának főbb 

állomásai és költészetének 

jellemző vonásai néhány 

versén keresztül (pl. Mint 

aki a sínek közé esett…, 

Mostan színes tintákról ál-

modom, Anyuska régi 

Kosztolányi 

pályájának 

részletesebb 

feldolgozása, a tan-

anyagban fel nem 

dolgozott vagy nem 

szereplő versek, no-

vellák és regények, 

 

 

I: 10 

E:4 

L:2 
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 képe, Akarsz-e játszani? 

Boldog, szomorú dal, Ha-

lotti beszéd, Marcus Aure-

lius, Litánia, Hajnali ré-

szegség); egy novellája 

(pl. A kulcs) és az Édes 

Anna vagy Néró, a véres 

költő című regényének 

elemzése 

valamint egy 

Kosztolányi-esszé 

megismerése 

 

A Nyugat első költői- 

írói nemzedéke III. – 

Juhász Gyula és Tóth 

Árpád 

A két költő életének, költői 

pályájának főbb állomásaik, 

költészetüknek jellemző 

vonásaik néhány versükön 

keresztül (Juhász Gyula 

versei közül például: Tiszai 

csönd, Testamentum, Mi-

lyen volt…, Anna örök; 

Tóth Árpád versei közül 

például: Meddő órán, Rí-

mes, furcsa játék, Elégia 

egy rekettyebokorhoz, Kör-

úti hajnal, Esti sugárkoszo-

rú, Lélektől lélekig, Áprilisi 

capriccio) 

A két költő életének, 

költői pályájának 

részletesebb megis-

merése, a tananyag-

ban fel nem dolgo-

zott vagy nem sze-

replő verseikkel való 

találkozás 

 

 

 

I: 10 

E:4 

L:2 

A Nyugat első költői- 

írói nemzedéke IV. – 

Karinthy Frigyes 

Karinthy Frigyes életének, 

írói-költői pályájának főbb 

állomásai, munkásságának 

jellemző vonásai néhány 

művön (Pitypang, Előszó; 

Tanár úr kérem, egy no-

vella, részletek az Így ír-

tok ti című műből) keresz-

tül 

Karinthy Frigyes 
életének, írói-költői 

pályájának részle-

tesebb megismeré-

se; Karinthy regé-

nyei és kis epikai 

műveivel való ta-

lálkozás; Az utazás 

a koponyám körül 

című film megte-

kintése videóról 

 

 

 

I: 10 

E:4 

L:2 

A XX. század első 

felének világiro-

dalmából – epika 

legalább egy regény és egy 

elbeszélés vagy novella a 

német, vagy a cseh, vagy a 

francia, vagy az orosz, vagy 

az amerikai irodalom alko-

tásaiból, ennek 
feldolgozása 

a tananyagban nem 

tárgyalt regény, elbe-

szélés, novella megis-

merése, filmes feldol-

gozásának megtekin-

tése videóról 

 

 

I: 10 

E:4 

L:2 

A XX. század 

világirodalma – 

dráma 

legalább két mű feldolgozá-

sa Gorkij, Brecht, Dürren-

matt és Beckett drámái kö-

zül 

válogatás a tan-

anyagban sze-

replő, de nem 

tárgyalt szerzők 

műveiből, illetve 

válogatás Shaw, 

Pirandello, Ionesco, 

Stoppard, drámáiból 

 

 

 

I: 10 

E:4 

L:2 
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József Attila József Attila életének, költői 

pályájának főbb állomásai, 

költészetének jellemző vo-

násai néhány versén keresz-

tül (pl. Nem én kiáltok, 

Tiszta szívvel, Ködből, 

csöndből, Klárisok, Favágó, 

Holt vidék, Külvárosi éj, A 

város peremén, Elégia, Óda, 

Eszmélet, Magad emész-

tő…, Levegőt!, Kései sirató, 

Gyermekké tettél, A Duná-

nál, Nagyon fáj, Thomas 

Mann üdvözlése, Ars poeti-

ca, Hazám, Karóval jöt-

tél…, Íme, hát megleltem 

hazámat…) 

József Attila életének, 

költői pályának rész-

letesebb megismeré-

se; a tananyagban fel 

nem dolgozott vagy 

nem szereplő versek-

kel való találkozás 

 

 

 

 

I: 10 

E:4 

L:2 

Szabó Lőrinc Szabó Lőrinc életének, köl-

tői pályájának főbb állomá-

sai; költészetének jellemző 

vonásai néhány versén ke-

resztül (pl. Az Egy álmai, 

Semmiért Egészen, Lóci 

óriás lesz, Dsuang Dszi ál-

ma, Szun-Vu Kung lázadá-

sa, Mozart hallgatása 
közben) 

Szabó Lőrinc életé-

nek, költői pályájá-

nak részletesebb 

megismerése, a tan-

anyagban fel nem 

dolgozott vagy nem 

szereplő versekkel 

való találkozás 

 

 

 

I: 8 

E:4 

L:2 

Radnóti Miklós Radnóti Miklós életének, 

költői pályájának főbb 

állomásai, költészetének 

jellemező vonásai néhány 

versén keresztül (pl. Hu-

szonnyolc év, Federico 

Garcia Lorca, Tétova 

óda, Sem emlék, sem va-

rázslat,  

A la recherch, Erőltetett 

menet, Razglednicák és 

az eklogák) 

Radnóti Miklós életé-

nek, költői pályájának 

részletesebb megisme-

rése, a tananyagban 

fel nem dolgozott vagy 

nem szereplő versek-

kel való találkozás 

 

 

 

I: 8 

E:4 

L:2 

Válogatás a XX. szá-

zad második felének 

világirodalmából 

legalább egy regény fel-

dolgozása:  

Garcia Marquez, Sartre, 

Camus, Semprun, Huxley, 

Orwell, Golding, Hrabal, 

Szolzsenyicin művei közül 

a tananyagban 

szereplő, de nem 

tárgyalt mű 

megismerése; 

válogatás a 

klasszikus krimi 

(Doyle, Chris-

tie), sci- fi 

(Asimov, Lem) 

irodalmából 

 

 

I: 8 

E:4 

L:2 
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Válogatás a XX. 

század második 

felének magyar 

irodalmából – líra 

legalább két költő 1-2 versé-

nek megismerése (Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Nagy 

László, Illyés Gyula, Szil-

ágyi Domonkos, Vas István) 

a tananyagban 

szereplő, de nem 

tárgyalt mű 

megismerése; a 

kortárs magyar 

irodalom alkotóinak, 

alkotásainak bemu-

tatása 

 

 

 

I: 8 

E:4 

L:2 

Válogatás a XX. 

század második fe-

lének magyar iro-

dalmából – epika, 

dráma 

legalább egy regény vagy 

elbeszélés és egy dráma 

Németh László, Ottlik Géza, 

Örkény István, Márai Sán-

dor, Déry Tibor művei közül 

a törzsanyagban 

szereplő, de nem 

tárgyalt mű 

megismerése; a 

művek filmes 

feldolgozásának meg-

tekintése videóról 

 

I: 8 

E:4 

L:2 

Az irodalom 

határterületei 

az irodalom megjelenése 

filmen, dalszövegben és a 

kultúra más területein 

szabadon választott pél-

dákon keresztül 

Mozi- vagy színház- 

vagy koncert- vagy 

kiállítás-látogatás, a 

látottak, hallottak 

közös értékelése, 

megbeszélése; egy 

kortárs íróval és/vagy 

költővel való 

személyes találkozás, 

beszélgetés 

 

 

I: 8 

E:4 

L:2 

Felkészülés az 

irodalom érettségi 

vizsgára 

az írásbeli érettségi vizsga 

követelményeinek és a szó-

beli érettségi témaköröknek 

az áttekintése; rendszerezés 

 I: 25 

E:4 

L:2 

 

A továbbhaladás feltételei 

A következő fogalmak megértése, helyénvaló használata: egzisztencializmus, tö-

megkultúra, posztmodern, ekloga, idill, bukolika, tárgyias, költészet, négysoros, egy-

soros, egyperces novella, szonettciklus, groteszk, abszurd dráma, epikus dráma és 

színház, dokumentumregény, utópia, ellenutópia, síkváltás, toposz, parabola, ab-

szurd, utópia, antiutópia. 

Az olvasott művek szövegének értelmezése, irodalomtörténeti jelentőségének és he-

lyének meghatározása, stilisztikai jellemzőinek felismerése. A megismert szerzők 

életműveinek, alkotói pályáinak ismerete. Témák és műfajok változásainak figye-

lemmel kísérése az irodalomtörténetben, illetve ezek megfogalmazása szóban és 

írásban. Portrékészítés a magyar és világirodalom nagy alakjairól. 

Memoriterként legalább 2 József Attila-vers, 2 vers Babits Mihály, Kosztolányi De-

zső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc és Radnóti Miklós művei közül. 
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ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

9-12. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

A felnőttoktatás és a nappali iskolák általános céljai lényegileg megegyeznek. Mégis e 

képzési forma sajátosságai szükségessé teszik, hogy e specialitások a célok között önál-

lóan is megjelenjenek. E szempont alapján az anyanyelvoktatásunk célja az is, hogy 

olyan alapokat biztosítson, amely az idegen nyelvek tanulását segíti. A leíró nyelvtani 

tudás az idegen nyelvek (főként az indogermán nyelvek) grammatikai rendszerének 

elemi összevetésével, s ezáltal a generatív mondattani megközelítések elemi ismeretével 

egészül ki. 

A hétköznapi kultúra fontos része az interakció, a kommunikálni tudás képessége. A 

felnőttek élettapasztalatára építetten az életvilág feltárása, az önkifejezés, a szándékok-

hoz kapcsolt kommunikációs cselekvési stratégiák kialakítása, ill. a kommunikációban 

elengedhetetlen kölcsönösség és a konszenzus keresése a felnőttoktatás jövőbeni felada-

ta. Az anyanyelvi képesség fejlesztése a közlésre, a kapcsolatteremtésre irányuló moti-

váltságra épül . 

Fejlesztési követelmények 

A felnőtt ember mindennapjaihoz tartozik a sajtó, a rádió és televízió által kínált kultú-

ra fogyasztása, ezért kapott fő hangsúlyt az oktatás tartalmában a tömegkommunikáció 

tanítása. A tantervben ezért kap fontos helyet a tanulásmódszertan, ill. az önfejlesztés, 

és a könyvtárismerettel párhuzamosan a rendszerezés képességének fejlesztése is. E cél 

alapján -, ill. az ismétlések elkerülése végett is - tartható fontosnak, hogy a leíró nyelv-

tani ismeretek a középiskolában egy rendszer működő részeként jelenjenek meg, min-

den részterület esetén a nyelv rendszerszerű voltára való hivatkozással. 

A stílus tanítása a közlés formavilágának fejlesztését célozza. A nyelvtörténet és a nyelv 

élete elsősorban a tanulói látásmód fejlesztését szolgálja. A képzést a tömegkommuniká-

ciós témakör zárja le, amely a mindennapi élethez, életvilághoz kötődő jellege okán 

személyiségfejlesztés lehetőségét kínálja. A tömegkommunikáció a mindennapi kultúra 

része, a fogyasztói magatartás formálása segítséget nyújt az ember eredeti arcának vé-

delmére. A tantárgy tanítása az egyes témakörökön belül az alábbi képesség fejlesztését 

irányozza elő: 

A szövegértés, szövegalkotás, egyéb szövegtani ismeretek is; helyesírás, nyelvhelyesség, 

stílus; a magyar nyelv életének, rendszerének ismerete; a grammatikai ismeretek felele-

venítése és folyamatos fejlesztése. 

A felnőttoktatás általános fejlesztési követelményei nagyobb részt megfelelnek a nappa-

li gimnáziumok követelményeinek, mégis némi kiegészítésre és módosításra szorulnak. 

 

Szövegalkotás 

A folyamatos fejlesztésében egyrészt a különböző szövegtípusoknak és műfajoknak 

megfelelő közlésmód gyakoroltatása játszik szerepet. A tanuló legyen képes az önkife-

jezésre, véleményének, érveinek logikus felépítésére. A szövegalkotás kulturáltságának 

mérője a szókincs megfelelő terjedelme (szükséges ennek bővítése), a logikai összefüg-

gések és az elrendezés képessége, a személyesség és a szöveg lineáris és globális össze-

függéseit biztosító nyelvi eszközök ismerete. 

 

Nyelvhelyesség és a stílus 

A tantárgyi tartalmak mellett a tanterv a beszéd akusztikai megformálását, írásban a 

nyelvi szabályok helyes alkalmazását és tagolását, a megfelelő íráskép kialakítását várja 
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el. Az aktív nyelvművelői magatartás a saját nyelvi kultúra tökéletesítésének fontos esz-

köze. A nyelvhelyesség, a stílus a szövegalkotás lényeges tartalma, ezért a mindennapi 

és szépirodalmi stílus megfelelő ismerete, a jelenségek felismerése, ill. a nyelvileg meg-

felelően formált tartalom megjelenítése fontos tevékenységforma. 

 

Helyesírás 

Ennek a képességnek a fejlesztése a felnőttoktatásban nem könnyű feladat. A felnőttek 

körében az egyedi rögzült hibák korrekciója tűnik a legkönnyebbnek, a helyesírási sza-

bálytudat hiánya viszont, a fel nem ismert dyslexia felnőttkori tünetei szinte korrigálha-

tatlanok. Mégis általános fejlesztési célnak tekinthető a helyesírási képesség fejlesztése, 

a biztos helyesírás kialakítása, amelyhez a tanulói szövegek javítása és javíttatása is 

hozzájárul. 

 

Leíró nyelvtani ismeretek 

A nyelvtörténet, illetve általános nyelvészeti tudnivalók a nyelvi jelenségek értő megis-

merésére irányulnak. A történeti tájékozódáshoz kapcsolódó feladatok a rendszerezés 

képességét, a rendszerszemlélet kialakítását segítik. A leíró nyelvtani ismeretek az álta-

lános iskolai tantervekben az általános és részletes követelményei között, évfolyamokra 

lebontva szerepelnek, így a továbbjutás feltételéhez tartozik a hangtani, szófaji, mondat-

tani ismeretekben szerzett jártasság. Mégis köztudott, hogy a középiskolába érkezők 

közt nagyon nagy számban találkozunk olyanokkal, akik e területen is súlyos hiányos-

ságokkal küszködnek. A grammatikai tudás az anyanyelv-használat és az idegennyelv-

tanulás alapja. Ezért a tantervben minden évfolyam fókuszában megjelenő nyelvi jelen-

ségeket a leíró nyelvtani ismeretek felelevenítésével párhuzamba kell tanítani annak 

érdekében, hogy a megfelelő grammatikai ismeretek, azaz a képzés alapkövetelményei 

ténylegesen megvalósíthatók legyenek. 

 

Tanulás tanítása 

A felnőttoktatásban a tanulástechnikák fejlesztése a felnőttképzés sikerének alapja. 
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9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozaton: 108 óra, esti tagozaton 54 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tevékenységformák 

A középiskola szintjének megfelelő szövegértés fejlesztéséhez publicisztikai és közéleti 

szövegek feldolgozását, a gondolatmenet felismertetését, a nem kimondott tartalmak 

feltárását (hatáskeltés, befolyásolás eszközei) szükséges elvégeztetni. A szövegelemzé-

sekkel az ítélőképesség is fejleszthető, ill. az alapvető érintkezési formáknak megfelelő 

szövegalkotás pedig alapvető készségek fejlesztésére nyújt lehetőséget. A szóban el-

hangzó közlések során a helyzetnek megfelelő válaszadás gyakoroltatása a nyelvi norma 

és nyelvi illemtan fejlesztésének része. A szövegértés nem csupán kognitív megismerési 

folyamat. A szöveg vizuális és akusztikus percepciója, a denotatív és konnotatív jelenté-

sek, a befolyásolás nem verbális összetevőinek felismerése csak a tanuló szociális-

emocionális attitűdjeinek fejlesztésével, csoportdinamikai játékokkal alakítható. A be-

szédhelyzet és a felhasznált nyelvi eszközök, megszólítási és kapcsolattartási formák 

viszonyának tanulmányozása, a helyzetnek megfelelő nyelvi eszközök alkalmazása a 

képzés e szakaszában hangsúlyos helyzetbe kerül. A kommunikáció a mondat és szöveg 

nyelvi szintjein megvalósuló leíró nyelvtani párhuzamokkal egészül ki. 

 

Témakörök Tartalmak Választható tartalmak óraszám 

A közlésfolyamat, 

tényezői és funkciói 
 

 

 

 

A kapcsolat létrehozásá-

nak nehézségei, a be-

szédhelyzet 

 

 

A nem verbális kom-

munikáció kiegészítő, 

helyettesítő, megerősí-

tő szerepei (önközlés, 

szabályozás, közlés) 

 
 

 

 

A jelek szerepe az élet 

és a tudomány külön-

böző területein 

Az adó, vevő, csa-

torna, zaj, üzenet, 

kód – dekód A köz-

lés, kifejezés, tájé-

koztatás mellett a 

poétikai funkció, a 

fatikus (kapcsolat-

teremtés és kapcso-

latfenntartás) szerep 
 

 

 

A mindennapi 

érintkezés nyelvi 

sztenderdjei 

A vitakultúra, a 

manipulációs szán-

dék felismerése 

 
 

A non verbális 

kommunikáció: a 

hétköznapi tárgyak 

jelentéstana, az ott-

hon, a környezet je-

lentéstana). A tér-

köztartás a kommu-

nikációban 

Az adó és vevő 
viszonyának szociális 

és emocionális hátte-

re. A személyiség 

megjelenése a külön-

böző szövegekben (az 

önkifejezés vágya, a 

kapcsolatteremtés 

vágya, az önkifejezés 

és a másoknak való 

megfelelés együttes 

megjelenése) 

 

A kommunikációs 

konfliktusok 

feloldásának módjai 

 

 

Szemiotika - a jel és 

jelentés kapcsola-

tának, szintaktika - 

jelek szerveződésé-

nek, a 

jelek struktúrájának, 

pragmatika - jelek 

keletkezésének 
tudománya 

 

 

I: 9 

E:3 

L: 3 

 

 

I: 14 
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L:3 

 
I: 14 

E:9 

L:3 

 

 

 

 
I: 14 

E:9 

L:3 
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A nyelv mint 

jelrendszer 

 

 

 

 

 

 

 

A kommunikáció és 

szöveg 

A mondatfonetikai 

eszközök 

 

 

 

 

 

 

 

Természetes és mes-

terséges jelek, kon-

vencionális és mű-

vészi jelek, rejtjelek 

 

A jel és jelentés 

kapcsolata Jelentés-

árnyalatok, nem 

nyelvi jelek a szö-

vegben 

A szövegbe ágya-

zott jelentés, 

 a többletjelentések, a 

metakommunikatív 

tartalom a befolyáso-

lás szolgálatában 

 

A szövegjelentés 

vizsgálata 

pszeudoszövegekné 

l (pl. Paródia, irónia 

nyelvi jelenségei) 

Váratlan jelentés-

módosulás a viccek 

világában Az elhall-

gatás a szöveg mögé 

rejtett üzenetek 

A szövegjelentés: a 

téma (ismert és új-

ságoló rész), a 

kulcsszó 

szerepe, a tételmon-

dat 

Szólások és szólásma-

gyarázatok, közmon-

dások a nyelvi kifejezés 

gazdagításában (szólá-

sok etimológiája) 
 

 

 

 

 

A politikai és szépiro-

dalmi szimbólumok 

 

A mondatfajták, rend-

szermondat, Szöveg-

mondat, mondategész, 

mondategység fogal-

ma. 

A szabad és kötött szó-

rend a magyar és ide-

gen nyelvekben 

 
 

 

 

 

 

 

A szófajok: 

fogalomszók, mondat-

szók, nem önálló szó-

fajok, átmeneti szófaj-

ok, viszonyt jelölő sza-

vak) A fogalmi hierar-

chiák Az alkalmi szó-

fajváltás esetei 

A morfémák jelentés-

tana, szófajváltás, mint 

jelentésmódosulás a 

képversek, helyesírási 

hibák a reklámok 

világában 

 

 

 

I: 25 

E:9 

L:3 

 

 

 

 

 

 

 

 
I: 32 

E:15 

L:3 

 

A továbbhaladás feltételei 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat, valamint szövegfeldolgozás  

kérdések alapján. Felelet, kiselőadás, írásbeli szövegek megalkotásában mutatott jártas-

ság és a mindennapi kommunikáció sztenderdjeinek elemzési készsége. A nyelvi jelen-
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ségek legalább
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két különböző szemléletű tipológiájának ismerete (ld. fent a mondattan és szófajok 

rendszere), a szöveg szerkezeti sajátosságainak alkalmazása és a logikai kapcsolatok 

ismerete és alkalmazása (oksági viszonyok, hasonlósági viszonyok, állítások egymáshoz 

való viszonya). 

 

Fogalmak 

kommunikáció, metakommunikáció, tömegkommunikáció, információ, adó, vevő, üze-

net, kód - dekód, közeg, csatorna, funkció; szöveg, szövegmondat, rendszermondat, 

mondategész, mondategység, álszövegek, a szórend, kulcsszó, tételmondat, a szöveg 

tagolása (bekezdés, fejezet, expozíció, a figyelem felkeltése, a narráció, peroráció, meg-

erősítés, érvelés, és cáfolat), szövegfajták és szövegtípusok 

 

Tevékenység 

félévente egy írásbeli tesztfeladat 

irodalmi nagydolgozat iskolai megírása és javítása (nyelvhelyességi 

hibák is) egy előre megbeszélt házi dolgozat és egy kiselőadás elkészí-

tése 

 

Integráció 

a tudomány más területeinek jelhasználata könyvtár-

használat - jelek, jelzések a könyvtártudományban. 
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10. évfolyam 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 108 óra, esti tagozaton 54 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tevékenységformák 

A szabatos, igényes kifejezésmód és a szemléletes, egyéni stílus ötvözésének fejlesztése 

gyakorlati feladatok folyamatos alkalmazásával érhető el, fejleszthető. A kommunikáci-

ós technikák, tréningek révén a tanulók képessé válnak ismeretlen kommunikációs hely-

zetekben is megfelelő stílus és magatartás alkalmazására. Önálló műelemzés készítése, a 

komplex elemzés egyes részleteinek gyakoroltatása, különbségtétel az allegorikus és 

szimbolikus ábrázolások között, alapvető stilisztikai jelenségek felismertetése és elem-

zésbeli felhasználása 

 

 

Témakörök Tartalmak Választható tartalmak óraszám 
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A stílus 

 

 

A stílus hírértéke 

 

 

 

 

A semleges stílus 

és az attól való 

eltérés 

 
 

 

A stílusrétegek és 

jellemzésük 

 
 

 

 

 

A szépirodalmi 

stílus (stílus-

elemzési gya-

korlatok): 

A stílusárnyalat, 

motiváltság, nyelvi 

rétegekhez való 

kapcsolata, a szó-

jelentés 

A szó eredete, hagyomá-

nyos és modern értelme-

zése 
 

 

Az alkalmi és állandósult 

stílusérték 

A stílus meghatározó 

tényezői 

 

 

Az erősítés a túlzás, az 

enyhítés az eufémizmus 

 

 

 

Társalgási, szakmai- 

tudományos, szónoki, 

hivatali -közéleti, 

publicisztikai, szép-

irodalmi 

 

A szöveg akusztikai 

vizsgálata: (rímek, verse-

lés, hangszimbolika 

stb.); 

a szöveg képi szintje 

A nyelvi ismétlődések sti-

lisztikai szerepe a külön-

böző nyelvi szinteken A 

nyelvi megformálás stílus-

értéke: az alakzatok A 

hangnemek felismerése, a 

műalkotások elemzésének 

stilisztikai szempontjai 

Stilisztikai szempontú 

szövegelemzések 

(fordítások) 
 

 

A nyelvhelyesség 

és nyelvművelés sze-

repe, tv, sajtó nyelv-

művelő tevékenysége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyelven kívüli esz-

közök:íráskép, kép-

vers A szövegvizsgálat 

műnemek szerinti kü-

lönbségei 

Az inadekvát stílus 

bőbeszédűség, szűk-

szavúság, közhelyes-

ség, kétértelműség, 

képzavar stb. 
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Az iskolai 

írásbeliség 

 

 

 

 

Retorika 

Az elbeszélés, a leírás, le-

vél műfaji jellemzőinek, 

jellegének (hivatalos vagy 

magán) megfelelő szö-

vegalkotás 
 

 

Az írásbeli dolgozat, az 

értekezés stiláris köve-

telményei 

A sajtó nyelvhelyességi 

hibái 

Retorikai alapismeretek 

(anyaggyűjtés, elrendezés, 

kidolgozás) 

az érvelő szöveg 

megszerkesztése, a 

hatáskeltés eszközei 

  

I: 18 

E:6 

L:2 

 

 

 

 

 
I: 18 

E:9 

L:2 

 

A továbbhaladás feltételei 

A hangnem tudatos megválasztása a kommunikáció funkciójának megfelelően. A képek 

szerepének felismerése a szövegben és a mondat- és szövegépítés stílusértékének isme-

rete és alkalmazása. Stílushibák ismerete és felismerése, a művészi szövegek stilisztikai 

elemzésében mutatott jártasság, valamint a szépirodalmi szövegek többletjelentésének 

önálló értelmezése. Gyakorlottság szövegelemzési eljárásokban: jegyzetelés, szerkezeti 

tagolás, lényegkiemelés, szöveg-összefoglalás stb. 

 

Fogalmak 

alkalmi és állandósult stílusérték, stílusárnyalat, többletjelentés, eufémizmus és erősí-

tés, hangalakzatok, hangszimbolika, rímek, verselés, ütem, időmérték, alliteráció, vers-

láb, motivált szavak alakzatok: gondolatritmus, halmozás, fokozás, párhuzam, ellentét 

szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória, szimbólum, komplex kép 

 

Tevékenység 

félévente egy stilisztikai szövegelemzés, egy tesztfeladat egy kiselőadás és egy házi feladat 

elkészítése előre megbeszélt témakörből 

 

Integráció 

népszerűsítő és tudományos szövegek elemzése, a betűtípusok stílusértéke a számító-

gépes levelezés és az Internet világában nyelvművelő és stilisztikai összefoglalók a 

könyvtárban 
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11. évfolyam 

 

évi óraszám: fjúsági tagozat: 108 óra, esti tagozaton 54 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tevékenységformák 

Az egyéni, kisközösségi, a nyilvános, közéleti és a tömegkommunikációra vonatkozó 

ismeretek alkalmazása a nyelvhasználatunkban minden beszédhelyzetben, nyelvi ön-

korrekcióban. Beszélgetésben, vitában javaslatok tárgyszerű megfogalmazása. Szak-

szerű fogalomhasználat gyakoroltatása a tömegkommunikáció különböző jelenségei-

nek leírásához. Rendszeres tájékozódás a nyomtatott és elektronikus információhor-

dozók között. Megfelelő értékítélet kialakítása a disputa, a vita, a beszélgetés mód-

szereinek segítségével olyan műfajok esetében is, amelyek a hétköznapi kultúránk 

része és mégis az ízlést és világképet befolyásolják. 

 

Témakörök Tartalmak Választható tartalmak óraszám 

 

 
A tömegkommuni-
káció világa 

 

 

 

 

 

 

 

 
A sajtó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A reklám 

 

 

 

A televízió 

Hírlapok, napilapok, 

magazinok, évkönyvek, 

folyóiratok 

A hetilapok felépítése: 

címlap, rovatok, témák, 

kép és szöveg kapcsolata 

Különböző folyóiratok ar-

culatának, stílusának, ol-

vasókörének elemzése, 

műfajai 

A szöveg betűtípusainak 

megjelenési formáinak 

vizsgálata adott szöveg 

transzformálásán ke-

resztül 

A humor forrásai kari-

katúra a sajtóban, ke-

letkezésük, eredetük 

Vicclapjaink 

A karikatúra az ember-

ismeret szolgálatában, a 

közéleti karikatúrák 

elemzése - elrejtett üze-

netei 

 

 

A reklám fegyvertára, 

reklám vagy propaganda 

Reklámszöveg készíté-

sének technikái 

 

 

 

A tévé és a nézők 

kommunikációja: (Önt 

Sajtóhibák, 
nyelvhelyességi hibák 

Az Édes Anyanyelvünk 

című folyóirat rovatai 

A tévé, rádió nyelvművelő 

rovatai: Hej, hej, helyes-

írás!, Hej, hej, helyes be-

széd! a televízióban 

A szövegelrendezés: a 

pozitív hatáskeltés felépí-

tés, a fordulat, a várat-

lan, a figyelemfelhívás 

szolgálatában 

A rejtvények lélektana 

A képregény: a beszéd-

szituáció és a közlemény 

jelzése a képregényben 

Az apróhirdetés 

 

 

 

 

 

 

A reklám helyesírási hi-

bái a figyelem 

Felkeltésén szolgálatában 

 

 

 

 

 

Népszerű képernyőarcok 

jellemzése 
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dönt! - jellegű műsorok) 

A televízió műfajai 
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 - a híradó (információ-

közlés) 

- a kerekasztal - beszél-

getések (a szerkesztett 

beszélgetés), a talk show 

(a könnyedség kellékei) 

- az interjú (a szemé-

lyesség szolgálatában) 

- a sorozatok lélektana 

A tömegfilm, a bestsel-

ler 

  

 

A továbbhaladás feltételei 

Tájékozottság a tömegkommunikáció műfajai között, a hatáskeltés és befolyásolás esz-

közeinek felismerése. Folyóiratok arculatának bemutatása, a reklámok figyelemfelhívó 

mozzanatainak felismerése, a tömegfilm tipológiájának felhasználása egy film elemzé-

sében és multimédiás szövegek értelmezése. Tematikustájékozódás a nyomtatott és 

elektronikus ismeretterjesztő információforrásokban (irodalmi adatbankok, magyar 

elektronikus könyvtár). 

 

Fogalmak 

a hírlap, a folyóirat, a magazin fogalmi elkülönítése, a cikk, kritika, olvasói levél, a 

rovat, a riport, az interjú. A tipográfia, a reklám, a karikatúra szerzői film és műfaji 

film elkülönítése, a reklám és propaganda fogalmi különbségei, a bestseller 

 

Tevékenység 

egy nyelvtani nagydolgozat megírása: egy kézbeadott folyóirat bemutatása, egy tesztfel-

adat helyesírási hibajavítással, egy kiselőadás és egy házi feladat elkészítése egy adott 

nyelvtörténeti korszak feldolgozása könyvtári anyaggyűjtéssel 

 

Integráció 

a médiaismeretek tantárgy és a vizuális kultúra közös területei, folyóiratok tárolása a 

könyvtárban, a folyóirat-katalógus 
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12. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 96 óra, esti tagozaton 48 óra; levelező tagozaton 32 óra 

 

Tevékenységformák 

Nyelvtörténeti tanulmányok alapján a szövegjelentés önálló feltárása, megvitatása, 

nyelvtörténeti korok szövegemlékeinek elemezése. Egyszerűbb nyelvészeti szakszö-

vegek olvasása és feldolgozása. Az érettségire való felkészülésként egyéni kutató-

munka alapján a könyvtárhasználat, a szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, 

gyakoroltatása. 

 

Témakörök Tartalmak Választható tartalmak óraszám 

A magyar nyelv he-

lye a világ nyelvei 

között 

A nyelvcsaládok 

 

 

 

 

 

 

 

A nyelv rétegződése 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szókincs rétegei és 

bővítésének forrásai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyelvrokonság 

A nyelvtörténet 

jelentősebb kor-

szakai 

A ragasztó, szigetelő, és 

hajlító 

Nyelvtípusok 

A nyelvi struktúrák össze-

hasonlítása 

 

 

 

 

 

 

A nyelvváltozatok: 

- a tájnyelv 

- a szleng 

- az argó szavak történeti 

megközelítése 

-rétegnyelvek 

 

 

A nyelvi rétegek megítélé-

se a nyelvhelyesség és 

nyelvművelés szempont-

jából 

A nyelvi rétegek vi-

lágában előforduló 

nyelvi hibák 

A szóteremtés, szóal-

kotás (szóképzés, 

szóösszetétel, betűszók és 

egyéb források) 

 

 

A nyelvrokonság bizo-

nyítékai (hangtani, szó-

alaktani [ragozás], 

mondattani [határozók 

Szófajtani és mondat-

tani elemzések az ide-

gen nyelvek tükrében 

Összevető elemzések 

idegen nyelvi klisék és 

a magyar nyelvi for-

mák között 

Idegen nyelvi tanulói 

fordítások elemzése 

Irodalmi fordítások 

összevető elemzése 

 

A nyelvjárás mint 

nyelvi deviancia a le-

író nyelvtani normák 

tükrében 

 

 

 

 

Írástörténet 

(a képírástól a betű-

írásig) 

A helyesírás története 

(szövegek a különböző 

századokból, különös 

tekintettel a 19. Szá-

zadra) 

 

 

 

I: 18 

E:9 

L: 6 

 

 

 

 

 

I: 20 

E:10 

L:7 

 

 

 

 

 

 

I: 18 

E:9 

L:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: 18 

E:9 
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Nyelvi rendszerünk 

alaktani és jelen-

téstani változásai 

 

irányhármassága, stb.], 

A finnugor alapszókincs 

A alapnyelvi emlékeink 

Ómagyar, középmagyar, 

új magyar kor 

Egy szórványemléken a 

magyar szöveg felismeré-

se 

Egy 2-4 soros szöveg-

emlékünk elemzése 

 

L:6 

 

 

 

I: 22 

E:9 

L:6 

 

 

 

 
 

A továbbhaladás feltételei 

A nyelvtörténeti tanulmányok birtokában képesség az olvasott szöveg történeti hátteré-

nek kibontására, tájékozottság a magyar nyelvrokonságról és annak bizonyítékairól. 

Megadott szövegek és szakanyagok segítségével egy-egy történeti korszak bemutatása, 

helyesírási hibák felismerése a szöveggyűjteményben, az idézés szabályai. 

 

Fogalmak 

őshazakutatás, uráli, finnugor, ugor, finn-permi, finn-volgai alapnyelv; mozaikszók, be-

tűszók, tükörszavak, jövevényszavak, nemzetközi műveltségszavak; nyelvemlék, szór-

ványemlék, szövegemlék, kódex, vendégszövegek, a nyelvújítás 

 

Tevékenységek 

egy négy-öt soros nyelvemlék (annak átiratának ismeretében) elemi különbségek felis-

merése évente egy nyelvtani nagydolgozat keretén belül; egy tesztfeladat, helyesírási 

hibajavítással; egy kiselőadás és egy házi feladat elkészítése egy adott nyelvtörténeti 

korszak feldolgozása könyvtári anyaggyűjtéssel 

 

Integráció 

a számítógép helyesírási programjai, számítógépes versek, képversek - jövő lehetséges 

nyelvváltozatai; nyelvtörténeti összefoglalók a könyvtárban, a történetiségre és a kelet-

kezési helyre vonatkozó jelölések a könyvtári rendszerben; az idegen nyelvek rendszer-

tani összevetése; az irodalom stílustörténeti anyagának egymásba építése 



 

ANGOLNYELV 
 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referen-

ciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapo-

zása és fejlesztése. A felnőttoktatásban részt vevők valós élethelyzeteken alapuló idegen 

nyelvi környezetben, érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül eljut-

nak a KER szerinti A2 szintre, optimális esetben elérik a B1 szintet. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az 

alapkészségek együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integ-

ráltan szükséges fejleszteni. 

A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet 

játszanak. A tanuló elindul a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák kialakítása 

felé. Receptív készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lé-

nyeget felfogni, kiemelni és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi 

és szóban vagy írásban megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi 

egységet létrehozni, és különféle kommunikációs helyzetekben boldogulni. Fel kell is-

mernie, hogy a nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak 

megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituá-

lék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg autenti-

kus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami 

komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási 

folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projekt-

munkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszte-

letben tartsák más népek kultúráját, felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, és 

megtanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

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

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanuló-

kat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

elvárásokat, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszer-

ben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi 

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás résztvevői a korábbi nappali rendszerű is-

kolai oktatásban már tanulhatták az idegen nyelvet, tudásuk nagy valószínűséggel hete-

rogén, a nappali és a felnőttképzés között esetleg évek telhetnek el, így a tanterv nem 

épülhet az 5–8. osztály számára készített tantervre, hanem egy hosszabb, szintre hozó 

szakasz beépítése szükséges. A szintre hozó szakasz hossza lerövidíthető vagy hosszab-

bítható. Az elvárás, hogy a 10. osztály végére a tanulók elérjék a KER szerinti A2 szin-



 

tet, hogy tanulmányaikat sikeresen folytathassák a 11. évfolyamon, és középiskolai ta-

nulmányaik végén eredményes érettségi vizsgát tegyenek. Az a tanuló, aki még nem 

tanulta az idegen nyelvet, a kezdő tanterv szerint halad. 

 

 

 

 

 

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bont-

va határozza meg. 

 
 Bemeneti szint 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 
nyelv 

heterogén 
(0–A2) 

A2 B1 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfe-

lelően a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, 

valamint az íráskészség. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia 

több ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelme-

zés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos készségeleme kölcsönhatásban van az 

anyanyelvi kommunikációval. A két terület erősítheti egymást, megfelelő módszerekkel 

az anyanyelv használata tudatosabbá válhat. 

A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek kiemelten fontosak a 

felnőttoktatásban, mivel a képzés specifikus jellegéből adódóan a tanórák száma a nap-

pali munkarendű képzés óraszámainál alacsonyabbak, amíg a kimeneti követelmény, az 

érettségi vizsga a nappali és az esti-levelező képzésben résztvevők számára azonos. Az 

önálló tanulás képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi vizsga érde-

kében. A hatékony önálló tanulásban segítséget nyújt a modern technika, az interneten 

található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. 

Az internet segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus nyelvi 

környezetben eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet az idegen nyelvű szövegek 

megértése. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm tanulás kialaku-

lását és az informatikai készségeik fejlődését. 



 

9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 216, esti tagozaton 108 óra; levelező tagozaton 74 óra 
 
 

Fejlesztési egység Beszédértés: 

I: 42 E:21 L:14 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordula-

tokat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is használatosak. 

 
 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 

követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megér-

tése; 

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből 

az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert 

témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. Is-

mert témakörökhöz kapcsolódó rövid, egyszerű, autentikus szövegek bemutatásának aktív kö-

vetése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és 

a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid, hallott szövegben ismeretlen elemek jelenté-

sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szöveg-

források 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazí-

tások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid részletek a médiá-

ból, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció: 

I: 42 E:21 L:14 
 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. 



 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; kommuniká-

ció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; törekvés a 

célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtem-

póra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott kérdések és utasítások megértése, rövid, egy-

szerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. Beszéd-

szándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, 

érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szöveg-

források 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, 

szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán, illetve 

különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  

I: 48 E:24 L:16 

 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 

egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 



 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzó anyag segítségével. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, 
szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid prezentá-

ciók és projektek csoportos bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése: 

I: 42 E:21 L:14 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. 

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

egyszerű autentikus szöveg lényegének megértése, a szövegből néhány 

alapvető információ kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. Egyszerű üzenetek, például képes-

lapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szö-

vegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szö-

veg megértéséhez. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dal-

szövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, 

képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, 

egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 



 

Fejlesztési egység Íráskészség: 

I: 42 E:21 L:14 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és 

jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már kialakult 

attitűdök. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás; 

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegek írása a tanulót érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyomá-

nyos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, 

SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, in-

ternetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszö-

vegek, jelenetek. 



 

10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 216 óra, esti tagozaton 108 óra; levelező tagozaton 74 óra 

 
 

Fejlesztési egység 
 

Beszédértés  

I: 38 E:21 L:14 
 

Előzetes tudás 
Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

 

 

 

 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megér-

tése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára; 

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert téma-

körökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazá-

sa. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés követése (osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat). 

Az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és megállapítások megértése. 

A rövid, egyszerű autentikus szövegek aktív követése. 

A tanult nyelvi elemek felismerése. 

A szöveg lényegének vagy néhány konkrét információnak a kiszűrése. 

A beszélők gondolatmenetének kiszűrése ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szö-

vegekben. 

A célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez iga-

zított tempóban beszélők megértése, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi informá-

ciókat megismételve beszélnek. 

 

A fenti tevé-

kenységek- hez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Könnyűzenei vagy popdalok, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, a 

célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás anyagok, egyéb hangzó anyagok; 

beszéd tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 
 

Fejlesztési egység 
 

Szóbeli interakció 

I: 38 E:21 L:14 
 

Előzetes tudás 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folyta-

tott kommunikáció. 



 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatok-

kal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifeje-

zésére, egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

Egyszerű, tényszerű információkérés és -adás. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá tud 

kérdezni ezekre. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-

szerű nyelvi eszközökkel kérdések és felszólítások, reagálás megfogalmazása. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszél-

getésben. 

Meg tudja kérni a tanuló a beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg mondandóját, vagy 

magyarázza meg azt. 

Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

Szükség esetén a saját mondanivalóját átfogalmazza, leegyszerűsítia kommunikáció 

fenntartása érdekében. 

A fenti tevé-

kenységek- hez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált je-

lenetek, kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve 

különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  

I: 50 E:24 L:16 

Előzetes tudás Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 



 

 

 

 

 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről; 

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések 

kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert témákról, 

mesélni tud élményeiről, vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, egyszerű nyelvi 

szerkezetekkel el tud játszani előre megírt szerepeket. 

Minta alapján összefüggő szövegalkotás szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolá-

sával, egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-

okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése. 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatása után a célnyelvi normához közelítő 

kiejtéssel el tudja ismételni a szöveget. 

A fenti tevé-

kenységek- hez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, 

tanulói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

I: 45 E:21 L:14 

 
Előzetes tudás Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, 

tartalmának megértése. 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető 

információk kiszűrése; 

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készségek kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

 
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek megértése, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések. 

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 
Egyszerű, rövid történet és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek megértése. 

A fenti tevé-

kenységek- hez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid törté-

netek, dalszövegek, cikkek és honlapok, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hoz-

zászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, 

menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség  

I: 45 E:21 L:14 

 

Előzetes tudás 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve kü-

lönböző műfajú és a célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú 
szövegek alkotása. 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témák-

ról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű interak-

ciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban; 

a nyelvismeret kreatív alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt ér-

deklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek felis-

merése és követése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírására. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatalkotás a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Kommunikációs céllal egyszerű szövegalkotás (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbe-

jegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése és aktuális, konkrét és személyes tartalmak kifejezése. Gon-

dolatai összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

A gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek ismerete, saját írásmű 

létrehozása (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záróformula). 
Mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzések készítése. 

A fenti 

tevékenységekh 

ez használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e- 

mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 



 

 

Témák 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi 

élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és 

család nálunk és a célországokban. 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női és férfi 

szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az 

emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakó-

hely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet 

összehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, 

órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés 

különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet sze-

repe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai 

hagyományok nálunk és a célországokban. 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, 

továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai 

menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori 

betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, al-

ternatív gyógymódok). Életmód nálunk és más országokban. Függőségek (do-

hányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művé-

szetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olva-

sás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai. Turisztikai cél-

pontok. Célnyelvi és más kultúrák. 



 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl. 

posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi országok-

ban. 



 

11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 216 óra, esti tagozaton 108 óra; levelező tagozaton 74 óra 

 

Fejlesztési egység Beszédértés  

I: 48 E:21 L:14 

 

 
Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló, 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

 

 

A tematikai egy-

ség fejlesztési cél-

jai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthető-

en beszélnek. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, 
szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

I: 42 E:24 L:16 

 

 
Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 

helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról. 

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. Stílu-

sában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biz-

tonsággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 



 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

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 dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a ha-

tóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). Inter-

júban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információadás (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, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

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

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli, interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, 

viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  

I: 42 E:21 L:14 
 

Előzetes tudás 
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a 

családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek se-

gítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szó-

kincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 



 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok li-

neáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. Valósá-

gos 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 ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalma-

zása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), 

elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

I: 42 E:21 L:14 

 

 
Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkör-

nyezet segítségével kikövetkeztetni. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lé-

nyegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részin-

formációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 



 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. Felké-

szülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, 
szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, ha-

gyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 
 

 

Fejlesztési egység Írás  

I: 42 E:21 L:14 

 

 

 
Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befeje-

zi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

 Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 



 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez tar-

tozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása, pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

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

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

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid je-

lenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 

alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. Írá-

sának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyomá-

nyos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzene-

tek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó leve-

lek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illet-

ve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, illetve tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű 

cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 
Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

 foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívá-

sok, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 

paródiák. 

Témák 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet, csa-

ládi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 



 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely neve-

zetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a 

természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Az iskola 

A tanuló saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, 

órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés 

különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az 

iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok ná-

lunk és a célországokban. 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, to-

vábbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test-

mozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szoká-

sok a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művészetek sze-

repe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Kulturális és sport-

élet nálunk és más országokban. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás 

itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az 

egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi és más 

kultúrák. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, 

bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

  



 

12. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 224 óra, esti tagozaton 96 óra; levelező tagozaton 64 óra 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése  

I: 43 E:20 L:13 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos  nyelvi  fordulatokat,  ha  közvetlen,  személyes  témákról van 
szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a szá-

mára rendszeresen előforduló, ismerős témákról; 

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveit két beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott 

hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó té-

mákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése. 
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű hangfelvéte-

lek lényegének megértése. 

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

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízi-

óban és a rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, videók. 
 

 
Fejlesztési egység Szóbeli interakció  

I: 43 E:19 L:12 

 

 
Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kom-

munikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos té-

mákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol kiszámít-

ható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 



 

 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 

spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kife-

jezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; ismeri a 

leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és egyre keve-

sebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 

 stílusában,  regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a 
kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepe-

tés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

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

náljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycse-

re. 

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről. 

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

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos  helyzetek  kezelése  kevésbé  begyakorolt  helyzetekben  is  

(pl. boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. Egysze-

rű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

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

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése. 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

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

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

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

használat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció. 

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítá-

sok, interjúk, viták. 
 

 



 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  

I: 43 E:19 L:12 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más em-

berekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfe-

lelő témakörökben kifejezze magát; 
tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 

 képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és 

szükség szerinti módosítására; 

képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő 

pontossággal kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondo-

latok 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. Törté-

net elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban. 

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

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 

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

kalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érvelés, előadás, prezentáció (önállóan 

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

 
Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

I: 45 E:19 L:12 

 
Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegeket; 
képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 



 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kis-

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

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

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

napi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. Különböző esz-

közök 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 

kikövetkeztetése. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

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

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 
Fejlesztési egység Íráskészség  

I: 50 E:19 L:12 

 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, ame-

lyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konk-

rét információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekap-

csolt 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 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni 

ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, be-

nyomásairól és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illet-

ve saját ötletről; 

minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 

szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető 
stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 



 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról rövid, különál-

ló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás). Egysze-

rűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

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

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

tanároknak). 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

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

készítése. 

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

rű, 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 helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 
jelenet, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

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

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 
 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

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

képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalma-

zó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, fogla-

lás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzé-

sek; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, 
paródiák. 

 
Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Etika: 
önismeret, ember az 

időben – gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor, családi élet. 



 

Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Ün-

nepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. 

fogyatékkal élők). 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: 

társas kapcsolatok, előí-

télet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gaz-

dagok. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: 

a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevé-

tel, megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

Földrajz: 

biotermékek. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások,szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; hon- és népisme-

ret: 

lakóhely és környék ha-

gyományai, az én 

Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környeze-

tünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? Időjárás, ég-

hajlat. 

Globális kihívások. 

falum, az én városom. 
Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, 

változatos élővilág. 

Földrajz: településtí-

pusok; globális prob-

lémák, fenntartható-

ság, környezettudatos-

ság, életminőségek kü-

lönbségei, pl. az éhe-

zés és a szegénység 

okai; a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, 
egyedisége. 



 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, ta-

gozat). 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a 

választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; társadalmi, állam-

polgári ismeretek: a tu-

dás fogalmának átalaku-

lása, a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanu-

lás. 

Informatika: 

digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs 

rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. Pályavá-

lasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak: 
a tárgyak jellegének 

megfelelően. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógy-
módok). 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmeg-

előzés, elsősegély. 
 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre. 

Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: 
más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

rövid epikai, lírai, drá-

mai művek olvasása, a 

reklám és a popzene új 

szóbeli költészete. 

 
Informatika: 

e-könyvek, 

médiatudatosság. 



 

 
Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, a 

sport és az olimpia 

története, példaképek 

szerepe, sportágak jel-

lemzői. 

 
Ének-zene: népze-

ne, klasszikus zene, 

pop zene. 

 
Dráma és tánc: 

a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, be-

fogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák 

mítoszai, mondái. 

 
Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus Földrajz: 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a a kulturális élet 

kerékpáros közlekedés. földrajzi alapjai, 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. nyelvek és vallások, 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. egyes meghatározó 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. jellegű országok 

Turisztikai célpontok. turisztikai jellemzői. 

Célnyelvi kultúrák.  

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; fizika: 
tudománytörténeti 



 

 jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 
 

Informatika: számító-

gépen keresztül való 

kapcsolattartás, infor-

máció keresése, az in-

formatikai eszközöket 

alkalmazó média meg-

ismerése, az elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megis-

merése, a netikett alap-

jainak megismerése, 

élőszóval kísért 

bemutatók és 

felhasználható 

eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzke-

zelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: 

a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 
 

 

 

 

 

 
A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a ciklus 

végén 

B1 mínusz nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló, ismerős témákról. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véle-

ményt mond, érzelmeit kifejezi, stílusában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelí-

tően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi pontos-

sággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános 

vagy részinformációkat. 

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fo-

galmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 

kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 
 

  



 

NÉMET NYELV 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referen-

ciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapo-

zása és fejlesztése, amely szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal; a tanuló 

közvetlen környezetéről szerzett ismereteivel, a gyakorlati készségekkel és jártasságok-

kal, valamint a motivációval. A felnőttoktatásban részt vevők valós élethelyzeteken ala-

puló idegen nyelvi környezetben, érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon 

keresztül eljutnak a KER szerinti A2 szintre, optimális esetben elérik a  B1 szintet. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az 

alapkészségek együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integ-

ráltan szükséges fejleszteni. 

A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet 

játszanak. A tanuló elindul a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák kialakítása 

felé. Receptív készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lé-

nyeget felfogni, kiemelni és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi 

és szóban vagy írásban megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens  nyelvi 

egységet létrehozni, és különféle kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell 

ismernie, hogy a nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak 

megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituá-

lék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg autenti-

kus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami 

komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási 

folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projekt-

munkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszte-

letben tartsák más népek kultúráját, felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, és 

megtanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

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

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanuló-

kat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentőségük van a nyelvta-

nulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

elvárásokat, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszer-

ben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi 

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás résztvevői a korábbi nappali rendszerű is-

kolai oktatásban már tanulhatták az idegen nyelvet, tudásuk nagy  valószínűséggel hete-

rogén, a nappali és a felnőttképzés között esetleg évek telhetnek el, így a tanterv nem 

épülhet az 5–8. osztály számára készített tantervre, hanem egy hosszabb, szintre hozó 

szakaszbeépítése szükséges. A szintre hozó szakasz hossza lerövidíthető vagy hosszab-



 

bítható. Az elvárás, hogy a 10. osztály végére elérjék a KER A2 szintet, hogy tanulmá-

nyaikat sikeresen folytathassák a 11. évfolyamon, és középiskolai tanulmányaik végén 

eredményes érettségi vizsgát tegyenek. Az a tanuló, aki még nem tanulta az idegen 

nyelvet, a kezdő tanterv szerint halad. 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai refe-

renciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A felnőttoktatásban részt vevők valós élethelyzeteken 

alapuló idegen nyelvi környezetben, érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladato-

kon keresztül eljutnak a KER szerinti A2 szintre, optimális esetben elérik a B1 szin-

tet. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az 

alapkészségek együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integ-

ráltan szükséges fejleszteni. 

A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet 

játszanak. A tanuló elindul a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák kialakítása 

felé. Receptív készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lé-

nyeget felfogni, kiemelni és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi 

és szóban vagy írásban megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi 

egységet létrehozni, és különféle kommunikációs helyzetekben boldogulni. Fel kell is-

mernie, hogy a nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak 

megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituá-

lék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg autenti-

kus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami 

komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási 

folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projekt-

munkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tisztelet-

ben tartsák más népek kultúráját, felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, és meg-

tanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

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

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanuló-

kat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

elvárásokat, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszer-

ben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi 

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás résztvevői a korábbi nappali rendszerű is-

kolai oktatásban már tanulhatták az idegen nyelvet, tudásuk nagy valószínűséggel hete-



 

rogén nappali és a felnőttképzés között esetleg évek telhetnek el, így a tanterv nem 

épülhet az 5–8. osztály számára készített tantervre, hanem egy hosszabb, szintre hozó 

szakasz beépítése szükséges. A szintre hozó szakasz hossza lerövidíthető vagy hosszab-

bítható. Az elvárás, hogy a 10. osztály végére a tanulók elérjék a KER szerinti A2 szin-

tet, hogy tanulmányaikat sikeresen folytathassák a 11. évfolyamon, és középiskolai ta-

nulmányaik végén eredményes érettségi vizsgát tegyenek. Az a tanuló, aki még nem 

tanulta az idegen nyelvet, a kezdő tanterv szerint halad. 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra 

bontva határozza meg. 

 
 Bemeneti szint 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

heterogén 
(0–A2) 

A2 B1 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfe-

lelően a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, 

valamint az íráskészség. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia 

több ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelme-

zés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos készségeleme kölcsönhatásban van az 

anyanyelvi kommunikációval. A két terület erősítheti egymást, megfelelő módszerekkel 

az anyanyelv használata tudatosabbá válhat. 

A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek kiemelten fontosak a 

felnőttoktatásban, mivel a képzés specifikus jellegéből adódóan a tanórák száma a nap-

pali munkarendű képzés óraszámainál alacsonyabbak, amíg a kimeneti követelmény, az 

érettségi vizsga a nappali és az esti-levelező képzésben résztvevők számára azonos. Az 

önálló tanulás képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi vizsga érde-

kében. A hatékony önálló tanulásban segítséget nyújt a modern technika, az interneten 

található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. 

Az internet segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus nyelvi 

környezetben eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet az idegen nyelvű szövegek 

megértése. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm tanulás kialaku-

lását és az informatikai készségeik fejlődését. 



 

9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 216, esti tagozaton 108 óra; levelező tagozaton 74 óra 
 
 

Fejlesztési egység Beszédértés 

I: 42 E:21 L:14 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordula-

tokat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is használatosak. 

 
 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 

követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megér-

tése; 

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből 

az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert 

témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. Is-

mert témakörökhöz kapcsolódó rövid, egyszerű, autentikus szövegek bemutatásának aktív kö-

vetése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és 

a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid, hallott szövegben ismeretlen elemek jelenté-

sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szöveg-

források 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazí-

tások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid részletek a médiá-

ból, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció  

I: 42 E:21 L:14 
 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. 



 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; kommuniká-

ció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; törekvés a 

célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtem-

póra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott kérdések és utasítások megértése, rövid, egy-

szerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. Beszéd-

szándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, 

érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szöveg-

források 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, 

szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán, illetve 

különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  

I: 48 E:24 L:16 

 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 

egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 



 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzó anyag segítségével. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, 
szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid prezentá-

ciók és projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

I: 42 E:21 L:14 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. 

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

egyszerű autentikus szöveg lényegének megértése, a szövegből néhány 

alapvető információ kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. Egysze-

rű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. Egy-

szerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szö-

vegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 
szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dal-

szövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, 

képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, 

egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség  



 

I: 42 E:21 L:14 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és 

jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már kialakult 

attitűdök. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás; 

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegek írása a tanulót érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyomá-

nyos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, 

SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, in-

ternetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszö-

vegek, jelenetek. 

  



 

10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 216, esti tagozaton 108 óra; levelező tagozaton 74 óra 

 
 

Fejlesztési egység 
 

Beszédértés 

I: 42 E:21 L:14 
 

Előzetes tudás 
Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

 

 

 

 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megér-

tése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára; 

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert téma-

körökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazá-

sa. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés követése (osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat). 

Az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és megállapítások megértése. 

A rövid, egyszerű autentikus szövegek aktív követése. 

A tanult nyelvi elemek felismerése. 

A szöveg lényegének vagy néhány konkrét információnak a kiszűrése. 

A beszélők gondolatmenetének kiszűrése ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szö-

vegekben. 

A célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez iga-

zított tempóban beszélők megértése, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi informá-

ciókat megismételve beszélnek. 

 

A fenti tevé-

kenységek- hez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Könnyűzenei vagy popdalok, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, a 

célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás anyagok, egyéb hangzó anyagok; 

beszéd tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 
 

Fejlesztési egység 
 

Szóbeli interakció  

I: 42 E:21 L:14 
 

Előzetes tudás 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folyta-

tott kommunikáció. 



 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatok-

kal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifeje-

zésére, egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

Egyszerű, tényszerű információkérés és -adás. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá tud 

kérdezni ezekre. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-

szerű nyelvi eszközökkel kérdések és felszólítások, reagálás megfogalmazása. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszél-

getésben. 

Meg tudja kérni a tanuló a beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg mondandóját, vagy 

magyarázza meg azt. 

Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

Szükség esetén a saját mondanivalóját átfogalmazza, leegyszerűsítia kommunikáció 

fenntartása érdekében. 

A fenti tevé-

kenységek- hez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált je-

lenetek, kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve 

különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  

I: 48 E:24 L:16 

Előzetes tudás Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 



 

 

 

 

 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről; 

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések 

kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert témákról, 

mesélni tud élményeiről, vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, egyszerű nyelvi 

szerkezetekkel el tud játszani előre megírt szerepeket. 

Minta alapján összefüggő szövegalkotás szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolá-

sával, egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-

okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése. 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatása után a célnyelvi normához közelítő 

kiejtéssel el tudja ismételni a szöveget. 

A fenti tevé-

kenységek- hez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, 

tanulói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

I: 42 E:21 L:14 

 
Előzetes tudás Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, 

tartalmának megértése. 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető 

információk kiszűrése; 

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készségek kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

 
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek megértése, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések. 

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 
Egyszerű, rövid történet és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek megértése. 

A fenti tevé-

kenységek- hez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid törté-

netek, dalszövegek, cikkek és honlapok, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hoz-

zászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, 

menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség  

I: 42 E:21 L:14 

 

Előzetes tudás 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve kü-

lönböző műfajú és a célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú 
szövegek alkotása. 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témák-

ról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű interak-

ciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban; 

a nyelvismeret kreatív alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt ér-

deklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek felis-

merése és követése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírására. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatalkotás a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Kommunikációs céllal egyszerű szövegalkotás (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbe-

jegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése és aktuális, konkrét és személyes tartalmak kifejezése. Gon-

dolatai összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

A gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek ismerete, saját írásmű 

létrehozása (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záróformula). 
Mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzések készítése. 



 

A fenti tevé-

kenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e- 

mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

Témák 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi 

élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és 

család nálunk és a célországokban. 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női és férfi 

szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az 

emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakó-

hely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet 

összehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, 

órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés 

különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet sze-

repe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai 

hagyományok nálunk és a célországokban. 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, 

továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai 

menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori 

betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, al-

ternatív gyógymódok). Életmód nálunk és más országokban. Függőségek (do-

hányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művé-

szetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olva-

sás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 



 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai. Turisztikai cél-

pontok. Célnyelvi és más kultúrák. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl. 

posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi országok-

ban. 



 

11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 216, esti tagozaton 108 óra; levelező tagozaton 74 óra 

 

Fejlesztési egység Beszédértés  

I: 42 E:21 L:14 

 

 
Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló, 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

 

 

A tematikai egy-

ség fejlesztési cél-

jai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthető-

en beszélnek. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, 
szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció  

I:48 E:24 L:16 

 

 
Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 

helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról. 

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. Stílu-

sában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biz-

tonsággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 



 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

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 dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a ha-

tóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). Inter-

júban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információadás (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, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

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

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli, interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, 

viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  

I: 42 E:21 L:14 
 

Előzetes tudás 
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a 

családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek se-

gítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szó-

kincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 



 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok li-

neáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. Valósá-

gos 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 ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalma-

zása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), 

elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segéd-

anyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

I: 42 E:21 L:14 

 

 
Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkör-

nyezet segítségével kikövetkeztetni. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lé-

nyegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részin-

formációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 



 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. Felké-

szülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, 
szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, ha-

gyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás  

I: 42 E:21 L:14 

 

 

 
Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befeje-

zi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

 Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 



 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez tar-

tozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása, pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

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

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

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid je-

lenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 

alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. Írá-

sának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

 

A fenti tevékeny-

ségekhez hasz-

nálható szöveg-

fajták, szövegfor-

rások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyomá-

nyos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzene-

tek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó leve-

lek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illet-

ve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, illetve tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű 

cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 
Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

 foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívá-

sok, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 

paródiák. 

Témák 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet, csa-

ládi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 



 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női és férfi szerepek, 

ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Ünnepek, családi 

ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 

fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely neve-

zetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a 

természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Az iskola 

A tanuló saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, 

órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés 

különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az 

iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok ná-

lunk és a célországokban. 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, to-

vábbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test-

mozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szoká-

sok a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művészetek sze-

repe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Kulturális és sport-

élet nálunk és más országokban. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás 

itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az 

egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi és más kultú-

rák. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, 

bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 



 

12. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 224 óra, esti tagozaton 96 óra; levelező tagozaton 64 óra 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

I:45 E:20 L:13 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos  nyelvi  fordulatokat,  ha  közvetlen,  személyes  témákról van 
szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a szá-

mára rendszeresen előforduló, ismerős témákról; 

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveit két beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott 

hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó té-

mákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

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 szólórádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 

lényegének megértése. 

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

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízi-

óban és a rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, videók. 
 

 
Fejlesztési egység Szóbeli interakció  

I: 40 E:19 L:12 

 

 
Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kom-

munikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos té-

mákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol kiszámít-

ható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 



 

 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 

spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kife-

jezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; ismeri a 

leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és egyre keve-

sebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 

 stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a kommu-
nikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepe-

tés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

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

náljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycse-

re. 

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről. 

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

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos  helyzetek  kezelése  kevésbé  begyakorolt  helyzetekben  is  

(pl. boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. Egysze-

rű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

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

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése. 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

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

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

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

használat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció. 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítá-

sok, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  



 

I: 40 E:19 L:12 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más em-

berekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfe-

lelő témakörökben kifejezze magát; 
tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 

 képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és 

szükség szerinti módosítására; 

képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő 

pontossággal kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondo-

latok 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. Törté-

net elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban. 

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

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 

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

kalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érvelés, előadás, prezentáció (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszö-

vegek. 

 
Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

I: 40 E:19 L:12 

 
Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegeket; 
képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 



 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kis-

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

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

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

napi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. Különböző esz-

közök 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 

kikövetkeztetése. Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a 

szövegben. 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, me-
netrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, új-
ságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szö-
vegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 
 

 
Fejlesztési egység Íráskészség  

I: 59 E:19 L:12 

 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, ame-

lyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konk-

rét információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekap-

csolt 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 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni 

ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, be-

nyomásairól és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, il-

letve saját ötletről; 

minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 

szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető 

stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 



 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról rövid, különál-

ló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás). Egysze-

rűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

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

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

tanároknak). 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

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

készítése. 

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

rű, 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 helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 
jelenet, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

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

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 
 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

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

képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalma-

zó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, fogla-

lás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzé-

sek; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, 
paródiák. 

 
Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Etika: 
önismeret, ember az 

időben – gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor, családi élet. 



 

Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Női és 

férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Ünnepek, családi 

ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. fo-

gyatékkal élők). 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsola-
tok, előítélet, tolerancia, 
bizalom, együttérzés; fo-
gyatékkal élők, szegé-
nyek és gazdagok. 
Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a jövedelem szere-

pe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 

Földrajz: 

biotermékek. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetősé-

gek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; hon- és népisme-

ret: 

lakóhely és környék ha-

gyományai, az én 

Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környeze-

tünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? Időjárás, ég-

hajlat. 

Globális kihívások. 

falum, az én városom. 
Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, 

változatos élővilág. 

Földrajz: településtí-

pusok; globális prob-

lémák, fenntartható-

ság, környezettudatos-

ság, életminőségek kü-

lönbségei, pl. az éhe-

zés és a szegénység 

okai; a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, egyedi-

sége. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, ta-

gozat). 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a 

választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; társadalmi, állam-

polgári ismeretek: a tu-

dás fogalmának átalaku-

lása, a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanu-

lás. 

Informatika: 

digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs 

rendszerek. 



 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. Pályaválasztás, továbbta-

nulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak: 
a tárgyak jellegének 

megfelelően. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógy-
módok). 
Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmeg-

előzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: 
más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

rövid epikai, lírai, drá-

mai művek olvasása, a 

reklám és a popzene új 

szóbeli költészete. 

 
Informatika: 

e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 
Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, a 

sport és az olimpia 

története, példaképek 

szerepe, sportágak jel-

lemzői. 

 
Ének-zene: népze-

ne, klasszikus zene, 

pop zene. 

 
Dráma és tánc: 

a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, be-

fogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák 

mítoszai, mondái. 



 

 
Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus Földrajz: 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a a kulturális élet 

kerékpáros közlekedés. földrajzi alapjai, 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. nyelvek és vallások, 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. egyes meghatározó 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. jellegű országok 

Turisztikai célpontok. turisztikai jellemzői. 

Célnyelvi kultúrák.  

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; fizika: 
tudománytörténeti 

 jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: számító-

gépen keresztül való 

kapcsolattartás, infor-

máció keresése, az in-

formatikai eszközöket 

alkalmazó média meg-

ismerése, az elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek 

és kockázatainak meg-

ismerése, a netikett 

alapjainak megismeré-

se, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasz-

nálható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzke-

zelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a jövedelem 

szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, meg-

takarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

 



 

 

 

 

 

 
A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a ciklus 

végén 

B1 mínusz nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló, ismerős témákról. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véle-

ményt mond, érzelmeit kifejezi, stílusában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelí-

tően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi pontos-

sággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános 

vagy részinformációkat. 

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fo-

galmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 

kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

  



 

MATEMATIKA 

 

9-12. ÉVFOLYAM 

 

Célok és feladatok 

A felnőttoktatás középiskoláiba valószínűleg két fő ok miatt jelentkeznek a tanulók. Az 

egyik ok, hogy a pillanatnyi szakterületükön való további megfelelés feltétele – netán 

egy-egy szakmában az előbbre jutás feltétele – a magasabb iskolai végzettség megszer-

zése, a másik ok, hogy néhányan szeretnének a felsőoktatás valamely területén tovább-

tanulni. 

 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák többsége tanulásának előfeltétele az 

érettségi megszerzése. Így természetes, hogy egyre több a jelentkező az érettségit adó 

középiskolákba. Ezért igen alaposan és felelősségteljesen kell átgondolni azon ismere-

tek, eljárások, tételek halmazát, rendszerét, didaktikai felépítését, a tartalmak közvetíté-

sének eszközbéli és módszertani lehetőségeit, amelyek korszerűek és tanításuk reálisan 

megvalósítható. 

 

A középfokú intézményekbe jelentkezőkről feltételezhető, hogy nagyon különböző fel-

készültségűek, különböző körülmények között, különböző színvonalon, különböző idő-

pontokban szerezték meg az alapfokú végzettséget. Ezért a középiskola első évfolyama 

az általános iskolai tananyag alapos, konkrét feladatokhoz kapcsolódó ismétlésével kell, 

hogy kezdődjön. Az ismétlés során mutassuk meg a tanult matematikai ismeretek rend-

szerét, az egyes fogalmak kialakulásának és fejlődésének útját, mutassuk meg a folya-

matot, amely a probléma felvetésétől a megoldásig vezet. Egy jól strukturált ismétlésből 

szinte észrevétlenül térhetünk rá az új tananyagra. 

 

A középiskolai matematika tanítása-tanulása a hallgatók matematikai ismereteinek bőví-

tése mellett, segíti a logikus gondolkodásuk, a modellalkotó képességük, a bizonyítási 

igény, a szintetizáló képesség, a deduktív gondolkodásmód fejlesztését. A matematika 

belső szépségeinek felvillantása mellett a tanultak alkalmazására fektetessük a nagy 

hangsúlyt. 

 

A matematika a maga eszközeivel (legyenek azok hagyományosak vagy modernek) se-

gíti a természettudományok, az informatika, a humán műveltségterületek, a szakmai 

ismeretek tanulmányozását, segítséget ad a mindennapi élet apróbb-nagyobb problémái-

nak megértéséhez, értelmezéséhez, helyes kezeléséhez, jó megoldásához. 

A matematika tanítása során lehetőség szerint használjuk fel az elektronikus eszközök 

(pl.: zsebszámológép, grafikus kalkulátor), az informatika (pl.: Internet) támogatását. 

 

A tanításunkat jellemezze a mindennapok gyakorlatára való hivatkozás, az alkalmazás-

központúság. Ez segíti az általános matematikai műveltség megszerzését és a pozitív 

motiváció kialakulását, megerősödését. 

A pozitív motiválást erősítheti a matematikai és matematikatörténeti érdekességek, híres 

matematikusok életének, munkásságának bemutatása. 

 

A nappali iskolák kerettantervi követelményeinek figyelembevételével tervezik meg a 

középszintű érettségi követelményrendszerét. Ezt tekintetbe véve, a dolgozók középis-

koláinak matematika kerettanterve sem vállalhat fel pillanatnyilag többet, mint az alap-

műveltségi vizsgára és a középszintű matematika érettségire való felkészítést. 



 

 

Fejlesztési követelmények 

Az általános fejlesztési követelményeket – az alsóbb évfolyamokhoz hasonlóan – öt 

csoportba soroljuk. 

 

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása, a matematikai szemlélet fejlesztése 

Középiskolai tanulmányok során a fogalmak megerősítésére, definiálására, általánosítá-

sára is sor kerül. A megismert eljárások, összefüggések, tételek alkalmazásképes tudása, 

felhasználása a mindennapok egyszerűbb problémáinak megoldásában segíti a matema-

tika hasznosságának felismerését, megértését. A tanulmányok végére meg kell ismerni a 

valós számkör fogalmát és benne a műveleteket. Műveleteket értelmezünk az algebra és 

a vektorok körében is. Célszerű, ha a műveletek gyors és helyénvaló elvégzéséhez - le-

hetőség szerint - használunk különböző elektronikus eszközöket. A helyes függvény-

szemlélet kialakítása, elemi függvények ábrázolása, elemzése gyakran segíti a termé-

szettudományos tárgyak, gyakorlati problémák leírását, megértését. Az elemi geometriai 

ismeretek, trigonometriai számítások, tételek-bizonyítások, sík- és térgeometriai fogal-

mak, transzformációk fontosak az analógiás gondolkodás fejlesztésében, bizonyos gya-

korlati feladatok megoldásában. A kerület, terület, felszín, térfogat kiszámításával kap-

csolatos feladatok segítik a szakmák problémáinak megoldását is. A koordinátageomet-

riai ismeretek megmutatják a matematika különböző ágainak kapcsolatát, komplexitását. 

A nyelv logikai elemeinek helyes használata (pl.: „ha …, akkor…”, „akkor és csak ak-

kor”) az élet minden területén hasznos és fontos. 

 

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolko-

dásban 

A matematikai tartalmú szövegek önálló értelmezése, elemzése hozzásegít az önálló 

problémamegoldáshoz. A problémák többféle megközelítése, a feltételek alapos vizsgá-

lata, a többféle megoldás megkeresése fejleszti a logikus gondolkodást, a diszkussziós 

képességet. A tudományok és a mindennapi problémák megértését szolgálják a külön-

böző számításos feladatok, a leíró statisztika, a valószínűség számítás elemeinek meg-

ismerése, alkalmazása. A dolgozók iskoláiban érdemes a tananyag feladatait a tanulók 

napi munkájához kapcsolni, ezzel is igazolva a matematika gyakorlati hasznosságát, 

felhasználhatóságát. 

 

Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása 

A 9-12. évfolyamok matematika tanítása-tanulása során fontos szerepet kap az absztrak-

ciós képesség fejlesztése, az induktív módszer mellett a deduktív következtetések hatá-

rozottabb megjelenése, a bizonyítási igény továbbfejlesztése, bizonyítási módszerek 

megismerése, fogalmak, szabályok precíz megfogalmazása. A tanult halmazelméleti- és 

logikai ismeretek, modellek hozzásegítenek a rendszerben való látás kialakulásához, a 

matematika komplexitásának felismeréséhez. A logikus, fegyelmezett gondolkodás a 

szokatlan szituációkban ugyanolyan fontos, mint a már ismert algoritmusok használatá-

nál. Az alkalmazásképes tudás fejlesztését szolgálja a jól megválasztott szemléltető áb-

rák, geometriai modellek, videofilmek, számítógépes animációk, Internet lehetőségek, 

grafikus zsebszámológépek felhasználása. 

 

Helyes tanulási szokások kialakítása, fejlesztése 

Nagyon fontosnak tartjuk a felnőttek esetében is a személyre szabott tanulási stratégiák 

kidolgozását. A napi munka mellett általában a szükségesnél kevesebb a tanulásra for-

dítható idő, így ami van, azt a nagyon intenzíven kell kihasználni. Fontos, hogy a hallga-



 

tókat megtanítsuk a lényeg kiemelésére, a probléma megoldásához vezető többféle út 

kipróbálására. Fejlesszük kezdeményezőképességüket, a bátor – de néha a tévedésektől 

sem mentes – gondolkodás kialakulását, megerősítését. Ismertessük meg a kerekítés, 

becslés, közelítő értékekkel való számolás előnyeit, az ellenőrzés, az eredmény realitás-

vizsgálatának fontosságát. Kívánjuk meg a szövegek értő olvasását, szaknyelv helyén-

való használatát, a jelölésrendszer alkalmazását. Szoktassuk rá a tanulókat a helyes 

jegyzetelésre, a szakirodalmi könyvek és különböző szövegek tartalmának lényegkieme-

lésére. Az érvelések, jó kérdések fejlesztik a logikus gondolkodást, a toleranciát, a má-

sok gondolatmenetének megértését, a kulturált és értelmes viták kialakulását. Pozitív 

motivációt jelenthet a könyvtár, az Internet célszerű használata és a különböző matema-

tikatörténeti érdekességek, matematikai alkalmazások megismerése. A fentiek gyakorla-

ti megvalósítását a házi feladatok mellett önkéntesen vállalt beszámolók, pár perces tá-

jékoztatók tehetik változatossá. 

 

Szintrehozás 

Minden évfolyam elejére sok egyszerű gyakorlatorientált feladathoz kapcsolva rendsze-

rező ismétlést tervezünk, melynek célja: az előző évfolyamokon tanultak összefoglaló 

áttekintése; megalapozása az új tananyagnak; a tanulói csoport tagjai számára egy olyan 

lehetőség felkínálása, melynek során közel azonos tudásszintre juthatnak. 

A 12. évfolyamon – az érettségi miatt – a második félév lényegében egy nagy rend-

szerező ismétlés, felkészülés az érettségire. Éppen ezért a tanév elején nem, hanem 

az új témákhoz kapcsolódva tervezünk ismétlést, hogy hatékonyabb legyen a vizsgá-

ra való felkészülés. 

A szintrehozó blokkok vagy más néven ismétlések tartalmára évfolyamonként tett 

javaslatunkat a gyakorló tanárok módosíthatják, a konkrét tanulói csoportok tudásá-

nak diagnosztizálása után kiegészíthetik, bővíthetik, vagy esetleg éppen szűkíthetik. 



 

9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 180 óra,esti tagozaton 108 óra; levelező tagozaton 72 óra 

 

Tevékenységformák 

Az általános iskolai tananyag összefoglaló, rendszerező áttekintése. A rendszerező ké-

pesség, a rendszerszemlélet fejlesztése. Halmazműveletek. Kombinatorikus gondolko-

dás továbbfejlesztése. A kommunikációs készség továbbfejlesztése. A szaknyelv helyes 

használatára való törekvés. Értő-elemző olvasás fejlesztése. Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. Egyszerű gyakorlati problémák modellezése. Az általános iskolában szemlé-

letesen előkészített fogalmak definiálása, alkalmazásokon keresztül történő tudatosítása. 

Műveletek racionális számkörben (hatványozás, négyzetgyökvonás). Műveletek algeb-

rai kifejezésekkel. Kapcsolatok a matematika különböző területei között. Függvény-

szemlélet fejlesztése, geometriai transzformációk. Sejtések megfogalmazása, bizonyítási 

igény fejlesztése. Szükséges és elégséges feltételek megkülönböztetése. Konstrukciós és 

analizáló képesség fejlesztése. Diszkussziós igény kialakítása, fejlesztése. Statisztika 

legelemibb ismereteinek alkalmazásokon át történő tanulmányozása. 

 

Témakörök Tartalmak Választható 
tartalmak 

Óraszám 

Szintre hozás 

Célja az általános 

iskolákban tanultak 

felelevenítése, egy-

szerű feladatok se-

gítségével történő 

elmélyítése. 

Számok írása, olvasása ra-

cionális számhalmazban 

Tízes számrendszer Szám-

halmazok, műveletek 

Hatványozás, négyzetgyökvonás 

Normálalak 

Műveleti sorrend Zsebszámo-

lógépek használata Szám-

egyenes, koordinátarendszer 

Egyszerűbb számelméleti is-

meretek 

Arány, aránypár, arányos osztás 

egyszerű feladatok kapcsán 

Arányos következtetések (pl.: 

százalékszámítási feladatok) 

Algebrai egész kifejezések, 

egynemű kifejezések, átalakítá-

sok 

Elsőfokú, egy ismeretlenes 

egyenletek megoldása Egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

Geometriai alakzatok Mérték-

egységek és átváltásuk Há-

romszögek, négyszögek, sza-

bályos sokszögek, kör tulaj-

donságok, kerület, terület, al-

kalmazások egyszerű felada-

tokban 

  

 

 

I: 40 

E:25 

L:17 



 

 Háromszög, négyszög alapú 

egyenes hasábok, henger tu-

lajdonságok, kerület, terület, 

alkalmazások egyszerű felada-

tokban 

Geometriai transzformációk: 

tengelyes- és közép helyénva-

ló tükrözés, eltolás, adott ará-

nyú kicsinyítés és nagyítás, 

fogalmak, tulajdonságok is-

merete, alkalmazások egysze-

rű feladatokban Lineáris 

függvények, ábrázolásuk 

Descartes-féle koordináta-

rendszerben Számtani, mérta-

ni sorozatok felismerése 

Biztos, lehetséges, lehetetlen 

események felismerése A min-

dennapos (pl.: sajtó) környeze-

tünk matematikailag egyszerű 

grafikonjai vizsgálata (pl.. nép-

számlálás, népszerűségi vizsgá-

latok, munkaerő-piac, árak vál-

tozásai, stb.) 

  

Számtan, algebra Számhalmazok, részhalmaz, 

unió, metszet, két halmaz 

különbsége 

Számrendszerek (tízes és kettes) 

Műveletek a racionális szám-

körben 

Hatványozás egész kitevőkkel 

Hatványozás azonosságai 

Számok normálalakja 

Egyes változók kifejezése (pl.: a 

természettudományos tárgyak 

képleteiben) 
Nevezetes azonosságok: kom-
mutativitás; asszociativitás; 

disztributivitás; (a  b)
2
; a

2
 – 

b
2
; (a  b)

3
; a

3
 – b

3
; szorzat 

alakja 
A tanult azonosságok alkal-

mazása algebrai törtekkel 

végzett műveletekben Lineá-

ris egyenletek, elsőfokú két 

ismeretlenes 

egyenletrendszerek megoldása. 

Egyszerű abszolútértékes 

egyenletek 

  

 

 

 

 

I: 40 

E:26 

L: 17 



 

 Százalékszámítási feladatok 

Egyszerű kamatszámítási 

feladatok 

Számelméleti ismeretek: relatív 

prímek; oszthatósági feladatok 

Kiegészítő anyag: 

Különböző számrendszerekkel 
való ismerkedés 

Nevezetes azonosságok 

felhasználása összetett feladatok 

megoldásában 

Lineáris egyenlőtlenségek, 

elsőfokú két ismeretlenes 

egyenlőtlenségrendszerek 

megoldása 

  

Függvények, soroza-

tok 

A függvény fogalma, elemi 

tulajdonságai 

Lineáris-, abszolút érték-, má-

sodfokú-, négyzetgyök függ-

vény 

A fordított arány  

Egyszerű példák függvény 

transzformációra 

Kétismeretlenes egyenletrend-

szer grafikus megoldása 

Összetett felada-

tok grafikus meg-

oldása 

Összetettebb pél-

dák a függvény 

transzformációk-

ra 

 

 

 

I:40  

E:26 

L: 17 

Geometria A háromszögekkel, négyszö-
gekkel, szabályos sokszögekkel 
kapcsolatos általános iskolai 
tananyag felelevenítése és ki-
egészítése, a tanultak rendsze-
rezése 
A háromszög nevezetes vonalai, 
pontjai, beírt- és körülírt köre 
Szöggel kapcsolatos ismeretek 
felelevenítése, kiegészítése 
Forgásszög fogalma, ívmérték 
A körrel kapcsolatos ismeretek 
felelevenítése, kiegészítése (kö-
zépponti szög; körív hossza; 
körcikk kerülete, területe) 
Thalesz tétel 
A kör érintői, érintősokszög 
fogalma 
Példa pont körüli elforgatásra 
A tanult egybe vágósági 
transzformációk rendszerező 
áttekintése 
Egyszerű szerkesztési feladatok 

Összetett felada-
tok megoldása a 
tanult geometriai 
ismeretek segít-
ségével 
Bizonyítások 

 

 

 

I: 45 

N:33 
E:25 
L: 17 

Valószínűség, 
statisztika 

Statisztikai adatok ábrázolása 
kör-, oszlop-, vonal-diagrammal 

Statisztikai adatok 
gyűjtése, 

 

I: 15 



 

Számtani közép, módusz, medián rendezése, 

ábrázolása, 
elemzése 

E:6 
L:4 

 



 

A továbbhaladás feltételei 

(Ebben a részben évfolyamonként fogalmazzuk meg azokat a legalapvetőbb feltételeket, 

melyek teljesítése szükséges a további évek sikeres és eredményes matematikai nevelé-

séhez. A megfogalmazott követelmények nem feltétlenül a „kettes” osztályzat elvárásai, 

hiszen teljesítésük különböző szinteken történhet. A felnőttek iskolái számára készülő 

helyi tantervek konkretizálják az egyes a szintekhez (osztályzatokhoz) tartozó követel-

ményeket. Megjegyezzük, hogy a 9. évfolyamon a Gondolkodási módszerek fejlesztési 

feladatai beépülnek a másik négy fejezet tananyagába és követelményeibe, de a többi 

évfolyamon már vannak a témához kapcsolódó konkrét követelmények.) 

Megfelelő tájékozottság a racionális számkörben, a tanult műveletek végzésében. Rész-

halmaz, unió, metszet, különbség két konkrét halmaz esetén. Normálalak. A legfeljebb 

másodfokú azonosságok ismerete és alkalmazása egyszerű példák esetén. Alapművele-

tek egyszerű algebrai egészekkel. Százalékszámítás gyakorlati alkalmazásai. Számok 

prímtényezős alakja. Oszthatóság 3-mal, 9-cel. A tanult függvények tulajdonságainak 

felismerése. Képlettel megadott, tanult függvény ábrázolása (pl.: értéktáblázattal), egy 

lépéses transzformáció. Speciális három-, négyszögek, szabályos sokszögek (pl.: hat-

szög, tizenkétszög) tulajdonságai. Háromszög nevezetes vonalainak, beírt- és köréírt 

körének ismerete. A kör és a körrel kapcsolatos fogalmak ismerete. A tanult transzfor-

mációk tulajdonságainak felhasználása egyszerű, konkrét matematikai és gyakorlati fel-

adatokban. Több szám számtani közepének kiszámítása, medián és módusz ismerete. 

Kör- és oszlopdiagramok felismerése, értelmezése egyszerű esetekben. 



 

10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 180 óra, esti tagozaton 108 óra; levelező tagozaton 72 óra 

 

Tevékenységformák 

Az előző években tanultak áttekintő, rendszerező ismétlése és kiegészítése. Számkör 

bővítés (valós számok). Adott probléma a megoldásához többféle út, módszer kere-

sése, modellezés. Sorbarendezési- és kiválasztási feladatok néhány elem esetén. Jel-

legzetes gondolatmenetek (skatulyaelv, indirekt módszer). Diszkussziós igény fej-

lesztése. Algebrai és grafikus módszerek együttes alkalmazása gyakorlati feladatok 

megoldásában. Egyszerűbb függvénytranszformációk alkalmazása különböző felada-

tokban. A négyjegyű függvénytáblázatok, zsebszámológépek célszerű használata. 

Transzformációs szemlélet továbbfejlesztése (hasonlóság). Vektorok alkalmazása 

természettudományokban, gyakorlati problémák megoldásában. Valószínűség ki-

számítása egyszerű esetekben. 

 

Témakörök Tartalmak Válaszható 
tartalmak 

Óraszám 



 

Szintre hozás Az alsóbb évfolyamokon tanultak 

rendszerező ismétlése, megerősítése, 

kiegészítése. 

A tanultak alkalmazása életszerű 

feladatokban, különböző problémák 

megoldásához vezető matematikai 

modell megkeresése, algoritmusok 

helyes alkalmazása. 

Legfontosabb témakörök az 

alábbiak: 

Racionális számok, műveletek 

Műveleti sorrend 

Hatványok, négyzetgyök, normálalak 

Algebrai kifejezések, műveletek egy-

szerű algebrai egész kifejezésekkel 

Elemi számelméleti ismeretek 

Százalék- és egyszerű kamat-

számítási feladatok Egyenletek, 

egyenlőtlenségek Elsőfokú, 

kétismeretlenes egyenletrend-

szerek, algebrai és grafikus 

megoldásuk Függvényfogalom 

Szöveges feladatok a mindennapok 

gyakorlatából és megoldásuk Mér-

tékegységek és átváltásuk felada-

tokhoz kapcsolva Háromszögek, 

négyszögek: csoportosítás tulajdon-

ságaik szerint; szögösszegek; neve-

zetes vonalak, pontok, körök; kerü-

let, terület; Körről tanultak ismétlé-

se 

  

 

 

 

 

 

I: 40 

E:22 

L:19 



 

 Pitagorasz és Thalesz tétel és 

alkalmazásuk 

Egyenes hasábok és henger tulajdon-

ságok, felszín, térfogat 

Egybevágósági transzformációk Egy-

szerű valószínűségi és statisztikai 

problémák a napi életből 

  

Gondolkodási 

módszerek 

Változatos kombinatorikai feladatok 

Sejtés és bizonyítás megkülönbözte-

tése 

Tétel és megfordítása 

Bizonyítási módszerek (pl.: indirekt 

módszer, skatulyaelv, ellenpélda) 

Összetettebb 

kombinatorikai 

feladatok meg-

oldása 

 

I: 35 

E:19 

L: 14 

Számtan, 

algebra 

Valós számkör: ábrázolás a 

számegyenesen 

valós számok tizedes tört alakja 

példák irracionális számokra 

Négyzetgyökvonás azonosságai 

n-edik gyök fogalma 

Másodfokú egyenletek: fogalom; 

megoldóképlet; Viéte-formulák; 

gyöktényezős alak 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség 

megoldása 

Két pozitív szám számtani és mértani 

közepének kapcsolata 

Szöveges feladatok 

Feladatok szám-

tani, mértani kö-

zépértékkel kap-

csolatban To-

vábbi másodfokú 

egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

megoldása 

Érdekességek 

számokról 

(Pl.: Péter 

Rózsa: Játék a 

végtelennel és 

Pálfalvi Józsefné 

dr.: Barátaink a 

számok című 

könyvek alapján) 

 

 

 

 

I: 35 

E:19 

L: 14 

Függvények, 

sorozatok 

Hegyesszögek szögfüggvényeinek 

értelmezése 

Kapcsolatok a szögfüggvények kö-

zött 

Szögfüggvények kiterjesztése Szög-

függvények tulajdonságai (értelme-

zési tartomány, értékkészlet, 

periodicitás, zérus helyek, 

értékkészlet) ábrázolásuk 

Összetettebb 

függvények 

ábrázolása, 

jellemzése 

 

 
I: 30 
E:19 
L: 14 

Geometria Hasonlóság: fogalom, síkidomok 

hasonlósága 

Háromszögek hasonlóságának 

alapesetei 

Hasonlóság alkalmazásai: 

- hasonló síkbeli- és térbeli alakzatok 

(terület és térfogat 

arányok), 
- háromszög súlyvonalai, súlypontja, 

A tanultak al-

kalmazása más 

tantárgyakban 

 

 

I: 30 

E:19 

L: 14 



 

 - arányossági tételek a derékszögű 

háromszögben. 

Nevezetes szögek szögfüggvényei 

Szögfüggvények alkalmazása derék-

szögű háromszög hiányzó adatainak 

meghatározására. 

Pitagorasz tétel és a nevezetes szö-

gek szögfüggvényei alkalmazása 

sík- és térbeli számításos feladatok-

ban 

Vektor szorzása számmal, felbontása 

síkban 

  

Valószínűség, 

statisztika 

Valószínűség szemléletes fogalma 

Valószínűség becslése, kiszámítása 

nagyon egyszerű, konkrét esetekben 

A valószínűség 

meghatározása a 

szerencsejátékok 

esetében 

I: 10 

E:10 

L:5 

 

A továbbhaladás feltételei 

Racionális és irracionális számok tizedes tört alakja. Négyzetgyökvonás azonos-

ságainak alkalmazása egyszerű esetekben. Másodfokú egyenlet megoldó képletének 

ismerete, alkalmazása. Egyszerű négyzetgyökös egyenletek megoldása. Egyszerű 

szöveges feladatok. Két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalma. Szög-

függvények definíciójának ismerete. sinx; cosx függvények  tulajdonságai,  ábrázolá-

suk.  Hasonlóság szemléletes fogalma. Nagyítás és kicsinyítés alkalmazása konkrét 

gyakorlati feladatokban. A tanult geometriai tételek ismerete, felhasználása egyszerű 

kis számítási feladatokban. Egyszerű sorba rendezési- és kiválasztási feladatok. Va-

lószínűségi feladatok megoldása a klasszikus modell alapján. 

  



 

11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 180 óra, esti tagozaton 108 óra; levelező tagozaton 72 óra 

 

Tevékenységformák 

Az előző évfolyamok tevékenységei, fejlesztési feladatai tovább erősödnek, kiegészül-

nek. A kombinatív készség fejlesztése. A többféle megoldási mód lehetőségének keresé-

se. A gráf modellként való felhasználása. A matematikai fogalmak célszerű kiterjeszté-

se, a permanencia elv felhasználása. A bizonyítási igény mélyítése. Helyénvaló foga-

lomalkotásra való törekvés. Újabb matematika történeti vonatkozások megismerése 

(könyvtár és Internet használat). Az absztrakciós- és szintetizáló képesség fejlesztése. A 

függvényfogalom továbbfejlesztése. A matematika különböző területei közötti össze-

függések felismerése.(Pl.: az algebra és geometria kapcsolata). A számítógép használata 

a függvényvizsgálatokban, transzformációkban, statisztikai adatok, véletlen jelenségek 

vizsgálatában, geometriai számításokban. A természettudományok és a matematika ter-

mékeny kapcsolatának bemutatása. A matematika gyakorlati alkalmazhatósága újabb 

eseteinek bemutatása. Az esztétikai érzék továbbfejlesztése. 

 

Témakörök Tartalmak Választható tartalmak Óraszám 

Szintre hozás A 9-10. évfolyamon tanultak 

átismétlése: 

A hatványozás és négyzet-

gyökvonás értelmezése, 

azonosságai. Nevezetes azo-

nosságok és alkalmazásuk 

algebrai törteknél. 

Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszerek. 

Másodfokú egyenletek Ek-

vivalens és nem ekvivalens 

átalakítások az egyenlet-

megoldásoknál 

A szögfüggvények értelme-

zése, tulajdonságai: értelme-

zési tartomány, monotonitás, 

zérushelyek, szélsőértékek, 

periodicitás, értékkészlet. 

Szögfüggvények ábrázolása. 

A háromszög nevezetes vo-

nalai. 

Egybevágóság, hasonlóság. 

Vektorok körében tanult 

műveletek. Vektorfelbontás. 

statisztikai adatok jellemzői. 

  

 

I: 40 

E:24 

L:11 

Gondolkodási 

módszerek 

Permutációk, variációk, 

kombinációk (vegyes 

feladatok is) 
Binomiális együtthatók. 

  

I: 20 

E: 5 

L: 5 



 

 Gráfelméleti alapfogalmak 
egyszerű alkalmazásai. 

  

Számtan, algebra Másodfokúra visszavezethető 

egyenletek, egyenletrendsze-

rek. 

A hatványozás kiterjesztése 

(pozitív alap, racionális ki-

tevő), azonosságai. 

A logaritmus értelmezése, 

azonosságai. 

A logaritmus a hatványozás 

inverz művelete. 

A definíció és az azonossá-

gok egyszerű alkalmazása 

exponenciális és 

logaritmusos egyenletek 

esetén. 

Különböző egyenlet-

rendszerek megoldása 
 

 

 

 

I: 40 

E:23 

L:10 

Függvények, soroza-

tok 

A 2
x
, 10

x
 és a logaritmus 

függvény 

A szögfüggvények transzfor-

mációi: f(x) + c; f(x+c); 

c*f(x); f(cx). 

Szögfüggvények 

összetettebb al-

kalmazásai 

 
I: 30 

E:23 
L: 14 

Geometria Két vektor skaláris szorzata, 

tulajdonságainak felsorolása. 

Szinusztétel, koszinusztétel. 

Alapfeladatok, gyakorlati 

feladatok. 

Távolság, magasság és szög 

meghatározása (fizikai jelle-

gű feladatok is). 

Helyvektor. Műveletek ko-

ordinátákkal adott vektorok-

kal. 

Szakasz felezőpontja. 

Osztópont. 

Háromszög súlypontja. 

Két pont távolsága, szakasz 

hossza. 

A kör egyenletei.  

Irányvektor, normálvektor, 

iránytangens. 

Egyenes egyenlete. 

A párhuzamosság és merő-

legesség feltétele. 

Két egyenes metszéspontja. 

Kör és egyenes kölcsönös 

helyzete. 

A kör érintője. 
A parabola mint ponthalmaz. 

Összetett számításos és 

bizonyításos feladatok 
 

 

 

 

 

I: 30 

E:23 

L: 10 



 

Valószínűség, 

statisztika 

Néhány konkrét eloszlás 

vizsgálata. 

Műveletek eseményekkel 

konkrét valószínűségi példák 

esetén („és”, „vagy”, „nem”). 

Relatív gyakoriság. 

A valószínűség klasszikus 

modellje. 

Statisztikai mintavétel. 

  

 

I: 20 

E:10 

L:10 

 

A továbbhaladás feltételei 

Egyszerű kombinatorikai feladatok. A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. 

A hatványozás definíciója, műveletek, azonosságok ismerete egész kitevők esetén. A 

logaritmus fogalmának ismerete, azonosságainak alkalmazása egyszerűbb esetekben. A 

definíció és a tanult azonosságok egyszerű alkalmazása exponenciális és logaritmusos 

egyenlet esetén. Az alapfüggvénynek ábrái és legfontosabb tulajdonságainak vizsgálata 

(értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték). Vektorműveletek és tulaj-

donságaik (összeadás, kivonás, skalárral való szorzás). Vektorok alkalmazásai. A szi-

nusztétel és koszinusz tétel alkalmazása alapfeladatok megoldásában (a háromszög hi-

ányzó adatainak meghatározása). Vektorok koordinátáinak biztos használata. Szakasz 

felezőpontja koordinátáinak kiszámítása. A kör középponti egyenletének ismerete. Az 

egyenes egy szabadon választott egyenletének tudása. Két egyenes metszéspontjának 

meghatározása. a kör és egyenes kölcsönös helyzetének vizsgálata. A relatív gyakoriság 

és a valószínűség közötti szemléletes kapcsolat ismerete, egyszerű valószínűségi felada-

tok megoldása. 



 

12. évfolyam 

 

évi óraszám: esti tagozaton 144 óra; levelező tagozaton 64 óra 

 

Tevékenységformák 

Az előző évfolyamok tevékenységei, fejlesztési területei tovább erősödnek, kiegészül-

nek. A deduktív gondolkodás továbbfejlesztése. A szám- és műveletfogalom biztos al-

kalmazása. Tervszerű, helyénvaló, fegyelmezett munkára nevelés. A matematika külön-

böző témáinak alkalmazása a gyakorlati életben. A függvények alkalmazása a termé-

szettudományos tárgyakban. Sík- és térgeometriai ismeretek összekapcsolása, analógiák 

felismerése. A leíró statisztika és a valószínűség számítás gyakorlati szerepének ismere-

te, alkalmazása. A tanév döntő feladata az ismeretek rendszerezése, átismétlése. Erre 

körülbelül az összes óraszám felét használjuk fel. (Ezzel készítjük fel a hallgatókat az 

érettségire.). 

 

Témakörök Tartalmak Választható tartalmak Óraszám 

Gondolkodási 

módszerek 

Új anyag: Ekvivalencia, 

implikáció 

Rendszerező összefoglalás: 

A halmazelméleti és logi-

kai ismeretek kapcsolata, 

rendszerezése. 

A megismert bizonyítási 

módszerek összefoglalása 

A kombinatorikai és 

gráfokkal kapcsolatos is-

meretek áttekintése. 

  

 

I: 48 

E:24 

L:10 



 

Számtan, algebra Rendszerező összefoglalás: 

Számhalmazok. A valós 

számok és részhalmazai. 

A műveletek értelmezése, 

műveleti tulajdonságok. 

Közelítő értékek. 

Számelméleti ismeretek 

összefoglalása. 

Nevezetes másod- és har-

madfokú algebrai azonos-

ságok. 

Az egyenletmegoldás mód-

szerei. 

Az alaphalmaz szerepe. 

Egyenlőtlenségek. 

Egyenlet- illetve egyenlőt-

lenségrendszerek. Másod-

fokú kifejezések és egyen-

letek. 

Exponenciális, logaritmikus 

és trigonometrikus kifeje-

zések, egyszerű egyenletek. 

Szöveges feladatok. 

Összetett feladatok 

megoldása 

Érettségi feladatok 

megoldása a témakörből 

Felvételi feladatok meg-

oldása a témakörből 

 

 

 

I: 30 

E:24 

L:10 



 

Függvények, 

sorozatok 

Új anyag: A sorozat 

fogalma. 

Számtani és mértani so-

rozat, az n-dik tag és az 

első n elem összege. 

Kamatos-kamatszámítás. 

Rendszerező összefoglalás: 

A függvényekről tanultak 

áttekintése, rendszerezése. 

Az alapfüggvények ábrá-

zolása. 

Függvénytranszformációk: 

f(x)+c; f(x+c); cf(x); f(cx). 

Függvényvizsgálat függ-

vényábrák segítségével. 

Összetett feladatok 

megoldása 

Érettségi feladatok meg-

oldása a témakörből Fel-

vételi feladatok megoldá-

sa a témakörből 

 

 

 

 

I: 30 

E:24 

L:10 

Geometria Új anyag: 

Térelemek kölcsönös helyze-

te, távolsága, szöge. Egysze-

rű poliéderek, felszínük, tér-

fogatuk. 

Hengerszerű testek, a henger 

felszín- és térfogatképlete. 

Kúpszerű testek.  

Az egyenes kúp felszí- és 

térfogatképlete. 

A csonkagúla, csonkakúp 

felszíne, térfogata. 

A gömb felszín- és térfogat-

képlete. 

Felszín- és térfogatszámítási 

feladatok. 

Rendszerező összefoglalás: 

Geometriai alapfogalmak. 

Ponthalmazok. 

A geometriai transzformáci-

ók áttekintése. Háromszö-

gekre, négyszögekre, körre 

vonatkozó tételek és alkal-

mazásaik. 

Kerület-, terület-, felszín-, 

térfogatszámítás. 

Vektorok, vektorok 

koordinátái. 

Vektorműveletek, műveleti 

tulajdonságok, alkalmazá-

sok. 

Összetett feladatok 

megoldása 

Érettségi feladatok meg-

oldása a témakörből Fel-

vételi feladatok megoldá-

sa a témakörből 

 
 
 

I: 30 
E:24 
L:10 



 

 Derékszögű koordináta-

rendszer. A tanult alakza-

tok egyenlete. 

Trigonometrikus összefüg-

gések és alkalmazásaik. 

  

Valószínűség, 
statisztika 

Új anyag: 
Statisztikai és mintavételi 
adatok vizsgálata 
(közvéleménykutatás, minő-
ség- 

ellenőrzés). 
Rendszerező összefoglalás: 
Adathalmazok jellemzői: 
számtani közép, mértani kö-
zép, súlyozott közép, medi-
án, 
módusz, szórás. Gyakoriság, 
relatív gyakoriság. 
A klasszikus valószínűségi 
modell. 

Érettségi feladatsorok 
megoldása 
A felsőoktatás és egyéb 
továbbképzési 
lehetőségek felvételi 
feladatsorainak 
megoldása 

 

 

 

I: 27 

E:24 

L:10 

Összefoglaló, 

rendszerező 
ismétlés 

Az egyes témaköröknél je-

leztük a rendszerező 
összefoglalás tartalmát. 

 I: 27 

E:24 

L:14 
 

A továbbhaladás feltételei 

Az előző években felsorolt továbbhaladási feltételeken kívül: A számtani- és mér-

tani sorozat n-dik tagja és az első n elem összegének kiszámítása feladatokban. Ka-

matos- kamatszámítás alkalmazása egyszerű gyakorlati feladatokban. Térelemek köl-

csönös helyzetének, távolságuk, hajlásszögük definíciójának ismerete. A megismert 

felszín- és térfogatszámítási képletek alkalmazása egyszerű feladatokban. 



 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 

A középfokú történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, 

jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató te-

vékenység, amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyíté-

se, valamint a magasabb műveltség megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelen-

tős szerepük van a tanulói személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosu-

lásában. Fontos a történelmi eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek 

és tetteinek megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyze-

tek felismerése és megértése, a résztvevők felelősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan 

alapvető normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a 

magyar történelem feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend 

kialakítása az egyetemes történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti mo-

dulok és tantárgyrészek segítségével sor kerül a demokratikus gondolkodásra és maga-

tartásra nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való fel-

készítésre; az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák megis-

mertetésére és a tiszteletükre nevelésre; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység kialakítására 

a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékelte-

tése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum (pl.: német 

és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást 

kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a kisebbségek történelmének áttekin-

tésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek 

múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre. Cél 

továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés a környezet és a termé-

szet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A középfokú történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, 

ami az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a tör-

ténelem élményszerű tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a 

diákok számára. Ehhez igénybe kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb 

olvasmányok, térképek, audiovizuális anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit is 

(világháló, kép-, videó-, hang-megosztók stb.). 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszer-

zés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben  és térben való 

tájékozódás – fejlesztését, melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával 

lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak 

önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló vélemény meg-

fogalmazására. 



 

9. évfolyam 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 108 óra, esti tagozaton 54 óra; levelező tagozaton 36 óra 

 
 

Tematikai egység 

 

Az őskor és az ókori Kelet 
I: 20 

E:10 

L:7 

 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) 

történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, val-

lások, építmények). 

 

 

 

 

 
 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom 

szerves összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó 

munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, 

hogy a közösség teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és 

fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy a közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabá-

lyokkal, az államok jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges 

feltételeit. Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga 

szabályai, a maga kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s 

fordítva, a kormányzás is hat a társadalomra. 

Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, társadalmi gyökereit, külö-

nös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallásra, megérti az emberi 

kultúra fejlődésére gyakorolt hatásukat. Belátja, hogy a társadalom az 

ókori Keleten tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti 

kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fontos. 

Témák 

A történelem forrásai. 

Az első társadalmak. 

Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák.

A folyamvölgyi kultúrák. A Közel-Keletet egyesítő birodalmak. 

A földrajzi környezet. 
Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, gaz-

daság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, mo-

noteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: régészet,homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló 

életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, 



 

 öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus, egyistenhit, zsidó 

vallás. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, 

Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az 

első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), Kr. e. 
X. sz. (a zsidó állam fénykora). 

 

Tematikai egység 

 

Az ókori Hellász 
I: 25 

E:11 

L:7 
 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa 

háborúk. A demokrácia alapelvei. 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanuló átlátja, hogy az európai civilizáció gyökerei az antikvitásból 

erednek. Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összeha-

sonlítja a modern demokrácia alapelveivel. Azonosítja a háborúk egyé-

nekre és közösségekre gyakorolt hatásait. Elfogadja a közügyekben való 

részvétel fontosságát. Belátja a humánum, a szépség és jóság antik esz-

méje megbecsülésének és a művészi értékek megóvásának szükségessé-

gét. 

Témák 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

Az athéni demokrácia működése. 

Államformák, államszervezet. A hatalommegosztás formái, szintjei. 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

A görög hitvilág, művészet és tudomány. 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

Birodalmak. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereske-

delem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, de-

mokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, politeiz-

mus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, 



 

 
hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, 

Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög 

istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, 

Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. 

század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

Tematikai egység 

 

Az ókori Róma 
I: 20 

E:10 

L:7 
 

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori 

Rómában. Újszövetségi történetek. 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 

szerepet. Megismeri a birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a 

kormányzati hatalom sokféle tényezőn nyugodhat. Érzékeli a zsidó gyö-

kerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és egyházzá szerve-

ződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, valamint felismeri annak 

civilizációformáló szerepét. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a 

római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai civi-

lizációra gyakorolt hatását. 

Témák 

Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 

A köztársaság és a császárság államszervezete és intézményei. 

Államformák, államszervezet. 

Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 

A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 

A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók. 

Pannónia provincia. 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi 

mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkény-

uralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, 

 
birodalom, szuverenitás, 
vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 



 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rab-

szolga, provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, 

apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antoni-

us, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, 

Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar ha-

lála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a 

milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom 

felosztása), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása). 

 

Tematikai egység 

 

A középkor 
I: 25 

E:11 

L:7 

 
Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A kö-

zépkori járványok. 

 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanuló értékeli az európai fejlődési mozgatórugóként az egyéni érde-

keltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének megjelenését az egy-

házi és világi, illetve a központi és helyi hatalom között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzi-

óban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenysé-

gét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizá-

cióformáló szerepét. 

Felismeri a humanizmus örökségét a modern ember gondolkodásmódjá-

ban, továbbá a középkori város továbbélését a modern európai civilizá-

cióban, felméri a városokat megillető közösségi szabadságjogok és ön-

kormányzatiság értékét. 

Témák 

Róma örökösei: a Bizánci Birodalom, a Frank Birodalom, és a Német-római Birodalom 

létrejötte. Birodalmak. 

A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása. 

Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

A rendiség kialakulása. 

Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV–XV. században. 

A közép- és kelet-európai régió államai. 

Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 

Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

Korok, korstílusok. 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 



 

Világkép, eszmék, ideológiák. Korok, korstílusok. 

Hétköznapi élet a középkorban. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és követ-

kezmény. 

 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

 

 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolos-

tor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, 

uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, inveszti-

túra, inkvizíció, eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarchia, 

városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolaszti-

ka, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szultán, 

szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, 

Aquinói Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német- 

római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázá-

sa), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna 

Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

Tematikai egység 

 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 
I: 18 

E:10 

L:8 



 

 

 
Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfogla-

lásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) 

István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy 

Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes 

küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A diák belátja, hogy az új tudás elsajátítása, a környező népektől való 

tanulás, az alkalmazkodási képesség fontos feltétele volt népünk fenn-

maradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 

teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének fel-

tételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam. 
A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén 



 

 
keresztül belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a 

közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több 

ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fej-

lődésével. 

Témák 

A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások kora. 

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, Könyves Kál-

mán, II. András, IV. Béla). Uralkodók és államférfiak. 

A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. század végéig. 

A Magyar Királyság mint jelentős közép-európai hatalom, az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond 

és Hunyadi Mátyás korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom párharca. Tár-

sadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folyamán. A középkori magyar kultúra és 

művelődés emlékei. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretá-

ció, történelmi nézőpont. 

 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős feje-

delemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, egy-

házmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent Koro-

na, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyfo-

rint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mező-

város, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári 

rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, 

corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. 

(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Verec-

kei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, 

Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 

(Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. 

/Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András), 

1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ La-

jos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsig-

mond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458– 90 (I. 



 

/Hunyadi/ Mátyás). 



 

10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjjúsági tagozat: 108, esti tagozaton 54 óra; levelező tagozaton 36 óra 

 
 

Tematikai egység 

 

A világ és Európa a kora újkorban 
I: 25 

E:11 

L:5 
 

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

eszméi. 

 

 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanuló belátja, hogy a világ különböző civilizációit összeköti az embe-

ri alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ meg-

értésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen esé-

lyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában. Képes empatikusan, a 

leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi felfedezéseket és az azt 

követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a 

világ képét. Átlátja a tőkés gazdaság működési mechanizmusát, felisme-

ri a termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Tudja, 

hogy a reformáció a katolikus egyház világi hatalmával való szembe-

fordulás nyomán jött létre, és érti, hogy a hitélet megújítása mellett a 

protestáns gondolkodásmód (önkormányzatiság, hivatásetika) terjeszté-

sével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Európára. 

Témák 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. 

Felfedezők, feltalálók. Függetlenség és alávetettség. A fanatizmus jellemzői és formái. 

Reformáció és katolikus megújulás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai. 

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század elején. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

A tudományos világkép átalakulása. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, interpretáció, jelentőség. 



 

 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, 

reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, ba-

rokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos 

monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, 

Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció 

kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol polgárháború), 

1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

Tematikai egység 

 

Magyarország a kora újkorban 
I: 20 

E:9 
L:6 

 

Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, 

kuruc mondák és történetek. 

 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társa-

dalom-átalakító szerepét. Értékeli a Rákóczi-szabadságharc idején létre-

jött széles társadalmi összefogás mozgósító erejét és a kölcsönös en-

gedményeken alapuló megállapodás hosszú távú jelentőségét. 

Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a magyar nyelvű hitélet és a 

magyar írásbeliség fellendülése révén formálta jelentősen a magyar mű-

velődéstörténetet, a katolicizmus megújulása során kialakított hagyomá-

nyok a magyar nemzettudat fontos részévé váltak. 

A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag 

egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyá-

solhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. 

Témák 



 

A Jagelló-kor. 

Az ország három részre szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 

A török kiűzése Magyarországról. 

Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–XVII. századi Magyarországon. A 

Rákóczi-szabadságharc. 
Egyezmények, szövetségek. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, in-

terpretáció, történelmi nézőpont. 

 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, város, 

etnikum, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés. 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, trón-

fosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó 

István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, 

Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai 

Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sáros-

patak, Ónod, Nagyszombat, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az or-

szág tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ost-

roma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 1664 

(Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalá-

sa), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi- szabadságharc), 1707 

(az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

Tematikai 
egység 

 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 
I: 25 

E:12 

L:6 



 

 
Előzetes tudás 

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi 

harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari 

forradalom találmányai. 

 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalaku-

lás egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari forradalom 

máig ható gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. Látja, hogy 

a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség megértésének 

igényét. Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg a máig 

is érvényes demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi jogok, 

amelyek mind a mai napig a nyugati típusú demokráciák jogrendjének 

alapját képezik. 

Látja, hogy a korszak forradalmi eszméi – szabadság, egyenlőség, testvéri-

ség – nem egyszer egymást kizáró módon valósultak meg. Ismeri a kor-

szakban kialakult politikai ideológiák – liberalizmus, 

 
nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és átlátja, 

hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. 

Látja, hogy a korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a 

közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában zsarnoki, terrorisztikus 

eszközökkel történő „népboldogításhoz” vezetett. 

Témák 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

A felvilágosult abszolutizmus. 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere. 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

A XIX. század eszméi. 
Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelen-

tőség. 

 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monar-

chia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, népképviselet, vallás, vallásül-

dözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság. 



 

 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, termé-

szetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, felvilágosult 

abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, ökumenikus gondolko-

dás, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció, antiszemitiz-

mus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, urbani-

záció. 

Személyek: Spinoza,Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) 

Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, 

Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs,Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak- 

Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az 

Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a 

francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804–1814/15 

(Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 

 

Tematikai egység 

 

Az újjáépítés kora Magyarországon 
I: 25 

E:11 

L:5 
 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzeti-

ségi viszonyok. 

 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét képez-

te, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét. A tanuló felis-

meri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a központi és a he-

lyi hatalom egyensúlya teremtette meg a békés építőmunka feltételeit. 

Látja, hogy a harcokat követő belső vándorlás, betelepedés egy soknem-

zetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és 

konfliktusok alapjául szolgált. Ugyanakkor e nemzetiségek/etnikumok 

előbb a gazdasági fejlődésben, majd a politikai életben is fontos szerepet 

játszottak. 

Átlátja, hogy a modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben a 

ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. 

Témák 

Népesség és természeti környezet: demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban. 

A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 

Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. században. 

A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, vallás. 

 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, 

felső tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, tü-

relmi rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780– 
1790 (II. József). 

 

Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 

I: 13 

E:12 

L:6 
 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, va-

lamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Belátja, hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi 

viszonyok megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, va-

lamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, 

amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését cé-

lozzák. 

Tudja, hogy e célok megvalósítása állította középpontba azokat a nagy-

formátumú politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást ki-

egészítve, a közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok 

mellé állították a közvéleményt. 
Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc 

 
idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politi-

kai, társadalmi és katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak két 

nagyhatalom külső katonai agressziója volt képes leverni. 

Konkrét példák bemutatása segítségével belátja, hogy a modern Ma-

gyarország többféle etnikumból, nemzetiségből épült fel, és az átalaku-

lásban a köznemesség mellett jelentős szerepet vállaltak a közéletből 

korábban kiszorított plebejus társadalmi rétegek (pl.a zsidók, valamint a 

német eredetű városi polgárság.). 

Ismeretek 



 

Az átalakuló társadalom és gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

A reformmozgalom kibontakozása. 

A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

A reformkori művelődés, kultúra. 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 

Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

A szabadságharc története. 

Békék, háború, hadviselés. 

A kisebbségek (pl. németek, szlávok, és különösen a zsidók) szerepe a Habsburg udvarral szem-

beni harcokban. A zsidó közösség kiemelt részvétele és az ezért kirótt kollektív hadisarc. Egyen-

lőség, emancipáció 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, törté-

nelmi nézőpont. 

 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria. 

 

 

 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: reform,polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzú-

ra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdek-

egyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős 

kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfel-

szabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, 

Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem 

József. 
Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rend-

szerező megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, 

családhoz, lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás fontosságának 

felismerése, elfogadása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jel-

lemzőinek felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját 

(kialakulás, virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei akét évfo-

lyamos ciklus 

végén 

segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájéko-

zódás és gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hő-

sök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szem-

pontjából értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő érték-

ítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, 

gazdasági, szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek 

társadalmi, gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa 

különböző régióinak eltérő fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi össze-

tevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. Tudja ér-

telmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok 

közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és hanyat-

lásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának eredményeit, 

valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó gondolatait és 

kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készí-

teni és tartani különböző írott forrásokból, statisztikai táblázatokból, grafi-

konokból, diagramokból és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a 

rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kér-

déseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetleges el-

fogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésé-

re, ezekből következtetések levonására. Legyen képes a többféleképpen 

értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására. Legyen képes felte-

véseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedeteinek, visel-

kedésének mozgatórugóiról. 
Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitában 

 

a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. Legyen 

képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát) ké-

szíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, vala-

mint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológi-

ai adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok 

nevét. Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképváz-

latok rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összeha-

sonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához 

leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 



 

11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 108 óra, esti tagozaton 54 óra; levelező tagozaton 36 óra 

 
 

Tematikai egység 

 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
I: 

20 

E:9 
L:6 

 
 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az 

Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újra-

felosztásáért, élet a gyarmatokon. 

 

 

 

 

 
 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső pi-

acteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok létrejöt-

tét. Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjelení-

teni, megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor 

számos, a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének igénye 

és a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozta a 

nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyar-

matosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Megérti azokat a 

törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű 

hatalmi versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Belátja, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új 

iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, 

társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) jártak. 

Témák 

Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németország, a balkáni államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhatalommá válása. Társa-

dalmi és gazdasági változások a centrum országaiban. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, életmód, épített és természeti 

környezet). 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

A munkásság érdekképviseleti és politikai mozgalmai, szervezetei. 

A modern polgári állam jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért. 
Függetlenség, alávetettség, kisállamok, nagyhatalmak. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, in-

terpretáció. 



 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 



 

 
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, ál-

lamforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció. 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, vá-

rosiasodás, emancipáció, politikai antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet, 

keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, 

hármas szövetség, antant, keleti kérdés. Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, 

Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok, Herz Tivadar, Viktória királynő, 

XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, El-

zász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861– 65 

(az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 (a Né-

met Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 
1907 (a hármas antant létrejötte). 

 

Tematikai egység 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon 

I:  

E:9 
L:6 

 
Előzetes tudás 

Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a 

dualizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek 

helyzete. 

 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt leveré-

se nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a 

kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország 

fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet 

játszott. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos vonat-

kozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai élmezőny-

höz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos 

– akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai el-

lentmondást is magában hordozott. 

Témák 



 

A szabadságharcot követő megtorlás és önkényuralom A 

kiegyezés létrejötte és tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. 

Politikai élet, társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; Népes-

ség, demográfia. Budapest világ-

várossá válása. 

A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

A dualizmus válságjelei. 

A tudomány és művészet a dualizmus korában. 

Életmód a századfordulón. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, jelentőség. 

 

 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népesedés, népes-

ségrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria, népképviselet, 
vallás, jogegyenlőség, emancipáció. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista 

monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzeti-

ségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata 

Párt, választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándor-

lás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házas-

ság, népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Eötvös 

József, Löw Emánuel, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza 

István, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. Topográfia: Arad, 

Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák Fe-

renc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 

(a nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát- magyar kiegyezés), 1875–90 

(Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a mil-

lennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

 

Tematikai egység 

 

Az első világháború és következményei 
I: 20 

E:9 
L:6 



 

 
 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktu-

sok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A dualista mo-

narchia válsága. 

 

 

 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a 

gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverke-

zési verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett az első vi-

lágháborúhoz. Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig 

nem létező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt rom-

boló morális hatásaival. 

Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugó-

it. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok tekintetben irracionális, 

megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel 

igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor 

ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

Látja, hogy a világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Ál-

lamok centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tö-

megdemokráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac 

felbomlását eredményezte. 

Témák 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

Magyarország az első világháborúban. 

A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet- 

Oroszországban. 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia fel-

bomlása, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. 

Az első világháborút lezáró békerendszer. A 

trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, in-

terpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, vallás, monoteizmus, vallásüldözés, an-

tiklerikalizmus. 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bol-

sevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Ma-



 

gyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, egyházelle-

nesség, vallásellenesség, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérter-

ror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mi-

hály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy Mik-

lós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak, 

adatok 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni 

Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet), 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 

bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az ősziró-

zsás forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 

1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – 

augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni béke-

diktátum aláírása). 

 

Tematikai egység 

 

Európa és a világ a két világháború között 
I: 20 

E:9 
L:6 

 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

 

 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a 

gazdasági válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. 

Átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a szociális de-

magógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek hata-

lomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. 

Ismeri a diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy osz-

tályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bé-

lyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társadalmat „fe-

nyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek korlátozták a szabadság-

jogait. 

Belátja, hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra 

végérvényes szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt 
a női emancipáció felé. 

Témák 



 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült Ál-

lamok válasza a válságra: a New Deal. 

A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. A fanatizmus jellemzői és formái. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

A gyarmatok helyzete. 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Korok, korstílusok. 

Életmód és mindennapok a két világháború között. 
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 
vallás, vallásüldözés. 

 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kis-

antant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos 

rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési 

válság, New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, tekin-

télyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkultúra), tömeg-

kultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 

Gandhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929– 

1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 

(Berlin–Róma tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

Tematikai egység 

 

Magyarország a két világháború között 
I: 18 

E:9 
L:6 



 

 
Előzetes tudás 

Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és kö-

vetkezményei – a nemzeti összetartozás napja. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés politikai életre, gazdaságra, 

társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai, valamint a bethleni 

konszolidáció eredményei, hazai és nemzetközi összefüggései. 

Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés politikai életre, gazdaságra, 

társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai. Érti a kisebbségi lét 

problémáit, átérzi a határok által elszakított területeken kisebbségi sorba 

kényszerített magyarság helyzetét. 
Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és képes azonosítani azok 

 
mozgatórugóit. Érti, hogy a két világháború közötti magyar kül- és belpoli-

tika egyik legfontosabb kérdésköre a trianoni békeszerződés és annak hatá-

saira való reflektálás volt. Érti, hogy a két világháború közötti magyar fej-

lődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatá-

saira való reflektálás volt. 

Témák 

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon. 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. 

Szegények és gazdagok világa. Egyenlőség, emancipáció. 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Tömegkultúra és -sport. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálko-

dás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog, 
vallás, vallásüldözés. 



 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentiz-

mus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, a nyilas 

mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi 

döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, 

Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen Ist-

ván miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 (Gömbös 

Gyula miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 

1939. március (Kárpátalja visszacsatolása). 

 

Tematikai egység 

 

A második világháború 
I: 10 

E:9 
L:6 

Előzetes tudás A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a 

 második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanuló tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második vi-

lágháború, és a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság 

tragédiája. Feltárja a politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai meg-

erősödésének mozgatórugóit, azonosítja veszélyeit. Elítéli a diszkrimi-

nációt, és elutasítja az ún. fajelmélet következményeit (megkülönbözte-

tés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, megsemmisítés). A tanuló ismeri 

az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, a hátországot, a 

civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőit és a tö-

megpusztító hadászati eszközök használatát. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára, 

és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. Belátja, 

hogy az ország számára veszteségként értelmezhető a hazai zsidó 

származású művészek, tudósok, feltalálok kirekesztése, emigrációba 

kényszerülése, fizikai megsemmisítése (pl. Neumann, Teller, Szilárd, 

Rejtő, Radnóti).Belátja, hogy az ország számára veszteségként értel-

mezhető a hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálok emig-

rációba kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). 

Belátja, hogy Európában és hazánkban a XX. századi kirekesztésen ala-

puló (bűnbakképzésen alapuló) népirtások nem mehettek volna végbe a 

többségi társadalom tevőleges vagy hallgatólagos támogatása, valamint 

apátiája nélkül. 

Témák 



 

A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai események a Szovjetunió elleni német 

támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

A fordulat a háború menetében. 

A szövetségesek együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet megszállás. Hábo-

rús veszteségeink. A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és a holokauszt Ma-

gyarországon. 
A fanatizmus jellemzői és formái. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, val-

lás, vallásüldözés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 

tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, genocídium, 

partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, 

antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, 

„hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kí-

sérlet, malenkij robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, 

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi 

Ferenc, Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, 

Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, 

Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelor-

szágot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország meg-

támadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-

alameini csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. 

június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. 

február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejező-

dése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptem-

ber 2. (Japán fegyverletételével véget ér a második világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar tá-

madás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942– 

1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni 

katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 

1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas ha-

talomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom 

alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 



 

12. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 128 óra, esti tagozaton 64 óra; levelező tagozaton 32 óra 

 

Tematikai 

egység 

 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 
I: 10 

E:5 
L:2 

 
 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai Egye-

sült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a két világ-

háború között. 

 
A tematikai 

egység ne-

velési- fej-

lesztési cél-

jai 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialakulá-

sának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig ható 

következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők különböző 

helyzetéről, mindennapjairól. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és verseny-

képtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés intézményrendsze-

rének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

Témák 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rendszer kialakulása. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosz-

tott Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik világ”. 

A közel-keleti konfliktusok. Izrael Állam létrejötte, az arab világ átalakulása. Izrael a Közel- Kelet 

demokratikus állama, a Kárpát-medencén kívüli legnagyobb magyar ajkú kisebbség otthona. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, in-

terpretáció, történelmi nézőpont. 

 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénz-

gazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, politika, állam, ál-

lamforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, 

diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, de-

mokrácia, diktatúra, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ),szuperhatalom, vasfüg-

göny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói 

Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, 

harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin,Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Ben-

Gurion. 
 



 

 Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte),1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, 

India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a 

NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 

1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi 

válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a 

berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962– 

1965 (a második vatikáni zsinat). 

 

Tematikai egység 

 

Magyarország 1945–1956 között 
I: 10 

E:5 
L:2 

 
Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A ha-

táron túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

 

 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami szuve-

renitás következményeit. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommu-

nista diktatúra a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások 

következményeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország 

szempontjából veszteségként értelmezhető. 

Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül kedvezőtlen nem-

zetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai viszonyrendszerben 

nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. 

Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi demok-

ratikus rendünk egyik talpköve. 

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneit. 

Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, szolidáris velük. 

Témák 

Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, valamint a gazdasági élet jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb eseményei, jellemzői, szereplői. 
Forradalom, reform és kompromisszum. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazda-

párt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, 

háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Párt-

ja (MDP), államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó 

hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, ku-

lák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsa-

pat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, 

Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os forra-

dalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. feb-

ruár 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar Dol-

gozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az isko-

lák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-

per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte), 1953–

55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a 

forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. 

november 4. (szovjet támadás indul Magyarország ellen). 

Tematikai 

egység 

 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 
I: 10 

E:5 
L:2 

 
 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A szov-

jet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hidegháborús szem-

benállás. A gyarmati rendszer felbomlása. 

 

A tematikai 

egység ne-

velési- fej-

lesztési cél-

jai 

A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend 

megszűnéséhez. Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozga-

tórugóit, ismeri annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb kü-

lönbségeket a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer műkö-

dése, a gazdaság, a társadalom és az életmód terén. 

Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság 

ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a szov-

jet típusú rendszerek bukásában. 

Témák 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés formái, területei. Demokrácia és a 

fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság keleten. 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (divat, zene) változásai 

a korszakban. 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesé-

se. 

Értelmező Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, 

kulcsfogalmak interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, né-

pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gaz-

dasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szerep-

lő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálko-

dás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, ál-

lamszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, biro-

dalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, 

ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám fun-

damentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, diáklázadások, 

szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceauşescu, Willy Brandt, Thatcher, 

Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. 

Kronológia: 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”),1968 

(a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az első 

Holdra szállás), 1975 (a helsinki értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai rend-

szerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv 

válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

Tematikai 

egység 

 

A Kádár-korszak 
I: 10 

E:5 
L:2 

 
Előzetes tu-

dás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jel-

lemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar rendszerváltozás for-

dulópontjai és főszereplői. 

 

 

 

A temati-

kai egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő kegyetlen 

megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőit. Tuda-

tosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisszum jellemzőit és 

hatásait. Átlátja a szocialista időszak Magyarország további történelmére és je-

lenére gyakorolt hatásait. Megérti, hogy Kádár János személye és a nevével fém-

jelzett korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt. 

Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának 

okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlanságát. Ismeri a 

békés rendszerváltozás menetét. 

Témák 

Megtorlás és a konszolidáció. 

Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádár-korszakban. 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet. 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú világ időszakában. 
Népesség, demográfia. 
A határon túli és a világban szétszóródott magyarság helyzete a kétpólusú világ időszakában. 



 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont. 

 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog,vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, 

új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, lakótelep, 

televízió, Rubik-kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügynök, mo-

nori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, 

falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, több-

pártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, sar-

kalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall Jó-

zsef, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Százhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős- 

Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968 

(az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni megálla-

podás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az Egyesült Álla-

mok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 1987 (a lakitele-

ki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. június 16. (Nagy Im-

re és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársa-

ság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési törvény), 1990 (szabad ország-

gyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása 

Magyarországról). 

Tematikai 

egység 

 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
I: 10 

E:5 
L:2 

 
 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. Glo-

bális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, 

klímaváltozás. 

 

 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak előnyei 

és hátrányai ismeretében. Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, 

antirasszizmus, háborúellenesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondá-

sait is. 

Képes a demokratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, 

folyamatok árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás lé-

nyegét. Kialakul benne a környezettudatos magatartás, ismeri 



 

 
az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismeri a társadalom 

egészének érdekeit. 

Témák 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és el-

lenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. Erőforrások és termelési kultúrák. 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti ellentétek kiéleződése. 
 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 
Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problémái. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi né-

zőpont. 

 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékeny-

ség, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gaz-

dasági válság, adó, centrum, periféria, politika, állam, államforma, államszer-

vezet, parlamentarizmus, közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképvi-

selet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

 

 

 

 

 
Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási 

fanatizmus, xenofóbia, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felme-

legedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó 

és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, in-

tegráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. 

Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a 

NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 

2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, 

köztük Magyarország is). 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

I: 10 

E:5 
L:2 

 
Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokratikus 

viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszédos or-

szágokban élő magyarság sorsa. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak benne 

annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások társa-

dalmi egyeztetés nélkül). Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt 

követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb különb-

ségekkel 



 

 Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei egyaránt voltak, 

nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfelelően. 

Reális kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az 

európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és tu-

datosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek híd- sze-

repe. 

Ismeretek 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 1990 után. A közjogi rendszer jog-

állami átalakítása és intézményrendszere 1990 után. Hatalommegosztás formái, színterei. 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazdasági különbségek. 

Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái. A magyarországi cigányok (romák). 

Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák, szegények és gazdagok világa. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 
Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi 

nézőpont. 

 

 

 

 
Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, mig-

ráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

 

 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás,migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, 

munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, kirekesztés, fajgyűlölet, anti- 

cionizmus, integráció, népszavazás. ombudsman, autonómia, magyar igazol-

vány, kettős állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 

(Magyarország a NATO tagjává válik),2000 (a magyar államalapítás 

millenniuma),2004 (Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

Tematikai egység 

 

Társadalmi ismeretek 
I: 10 

E:5 
L:2 

 

 

Előzetes tudás 

 

A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 

ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása.  

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 



 

céljai okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és né-

hány gyakorlati módjának megismertetése. 
A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában. 

Ismeretek 

Családformák a mai világban. Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. A helyi társadalom, a civil 

társadalom és az önkéntesség. 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 
A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, oktatás)megismerése. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

 
Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, több-

ség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, felelősség-

vállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek I: 10 

E:5 
L:2 

 
Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi for-

máinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcsolatos 

tapasztalatok. 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek 

megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megismerése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek gya-

korlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosítása. A 

magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek megismer-

tetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 
Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 

Ismeretek 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. A magyar és az európai állampol-

gárság legfontosabb ismérvei. 

A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások). A politikai részvétel 

formái. A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, vá-

lasztás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvé-

tel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, parla-

menti küszöb, alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

 
 

Tematikai egység 

 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 
I: 10 

E:5 



 

L: 2 

 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A gazdál-

kodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági 

folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfoga-

dása. 

Ismeretek 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság különböző szereplőivel. Az állam be-

vételei. Az állam stabilizációs, redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a gazdaságpolitikai célok megvalósítá-

sában. A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a nem-

zetgazdaságban. 

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási 

formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. 
Az üzleti terv. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

 

 

 
Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatá-

sok, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költségve-

tési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, 

kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, 

egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, 

egyetemleges felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közve-

títő rendszer. 

 

Tematikai egység 

 

Munkavállalás 
I: 10 

E:5 
L:2 

 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet 

munkával kapcsolatos mintáinak ismerete. 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. A munkába 

állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jellemzőjének megis-

mertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismerése, el-

fogadása. 

Ismeretek 

A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások itthon és külföldön. Szakképzettség. 

Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beilleszkedés a munkahelyi közösségbe. 

Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (munkaszerződés, bérszámítás, adózás, 

egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, kollektív szerződés). 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás, visszatérés a foglal-

koztatásba. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 



 

 
 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, fog-

lalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, munkaszer-

ződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, 

egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, 

álláskeresési támogatás. 

Tematikai 

egység 

 

Rendszerező ismétlés 
I: 28 

E:14 

L:12 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai 

egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizs-

gára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A fejlesztés 

várt ered-

ményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felisme-

rése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggé-

sek felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek megerő-

södése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) 

azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 

rendszeres és szakszerű alkalmazása révén többoldalú történelmi tájékozódás és 

árnyalt gondolkodás. 

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi 

személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, egy-

ben legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közösség hosszú távú 

nézőpontját alkalmazni. 

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy- egy 

korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, 

szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdése-

inek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket 

találni a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintet-

tel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy a XIX-XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és 

gazdasága (polgárosodás, iparosodás), és ezzel párhuzamosan új eszmeáram-

latok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült 

Államok milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává, és mu-

tasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra. 

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni, és 

legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. Tudja a demok-

ratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségeket, legyen ké-

pes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési nehézségeit egyaránt 

felismerni és azokat elemezni. 

 



 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető 

veszélyeket (pl. túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, mun-

kanélküliség, élelmiszerválság, tömeges migráció). Tudjon élni a 

globalizáció előnyeivel, benne az európai állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint az állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket, Magyarország politikai rendsze-

rének legfontosabb intézményeit, értse a választási rendszer 

működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrások-

ból. Legyen képes az internet kritikus és tudatos használatára tör-

ténelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érde-

kében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékirat-

ok) összehasonlítani. Legyen képes a különböző szövegek, hang-

anyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a hitelesség 

szempontjából. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető élethely-

zeteket felismerni és bemutatni. 

Fogalmazzon meg önálló véleményt társadalmi, történelmi ese-

ményekről, szereplőkről, jelenségekről. Legyen képes mások ér-

velésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére. 

Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbe-

széléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. 

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, 

esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket vi-

lágosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. 

Legyen képes a különböző időszakot bemutató történelmi térképek 

összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsű-

rűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi 

társadalom fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvel-

ni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fon-

tossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a 

vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezett-

ségek, illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 



 

ETIKA 

 

Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok ér-

telmének megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igé-

nyének megerősítésével felkészíti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a társa-

dalmi együttélés konfliktusainak kezelésére, tudatosítja döntéseik, cselekedeteik er-

kölcsi jelentőségét. 

Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, a méltányos párbe-

szédre, véleményük szabatos kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az er-

kölcs kérdéseiben. 

A szellemi értékek iránti fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra 

nevel. Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék embertársaik erkölcsi méltóságát. 

Értékeljék és tiszteljék a társadalmi és kulturális sokszínűséget és váljanak képessé a 

megértésen, a kölcsönös segítségen, és a más kultúrák iránti nyitottságon alapuló 

együttműködésre társaikkal. Ismerjék fel az élővilág gazdag változatosságának érté-

két. Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nemzeti alaptantervben az er-

kölcsi neveléssel kapcsolatos általános célok megvalósulásához. Fontos szerepet vál-

lal az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében, hozzájárulhat a lelki egészség 

megőrzéséhez, közvetve pedig a gazdasági és pénzügyi, valamint a médiatudatosság-

ra való neveléshez is. A tantárgy – önkifejezésre, kérdezésre, véleményalkotásra, ér-

velésre és párbeszédre épülő módszertana révén – erőteljes befolyáshoz juthat az 

anyanyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésében. A tanórák keretében feldol-

gozandó témák jól támogatják a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését, 

ösztönöznek a másokért és a közösségért való felelősségvállalásra. A személyes gon-

dolatok igényes megfogalmazásának elvárása pedig elősegíti az esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség fejlődését. 

 

11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 36 óra, esti tagozaton 18 óra; levelező tagozaton 16 óra 

 

Tematikai egység Alapvető etika 
I: 10 

E:6 
L:5 

 
Előzetes tudás 

A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) 

szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb rész-

letei. A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások 
irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 



 

Az erkölcsi gondolkodás alapjai 
Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. 

Elmélet és gyakorlat. 

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én 

kialakulásában. 

Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd. 

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok termé-

szete, az egyén erkölcsi méltósága. 

A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések. A 

szenvedés kérdése. 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 
Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és 

Filozófia: 
az elérhető boldogság. 

A szabad akarat és a rossz kér-

dései. Az értékteremtő ember és 

a hatalom. 

Szabadság, választás, felelős-

ség, szorongás. 

 

Társadalmi, állampolgári isme-

retek: 

pályakezdés, álláskeresés. 

Munkaerő-piaci elvárások itt-

hon és külföldön. 

etikája. 
A szeretet erkölcsi jelentősége. 

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség 

elháríthatatlansága. 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, 

hagyomány, törvény. 

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások 

igazsága. 

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – 

felelősség másokért. 

Az erények és a jó élet céljai 

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét 

és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint 

etikai kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. 
Önállóság és példakövetés. Magánérdek és közjó. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, sze-

retet, kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, törvény, 

megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, 
jellem, önigazolás. 

Tematikai egység Egyén és közösség 
I: 12 

E:6 
L:5 

 

 
Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok kialaku-

lásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi konfliktusok, 

vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság történetével, helyze-

tével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos 
élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 



 

A kapcsolatok etikája 
Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. Szere-

tetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. Szexuál-etika. 

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők 

és gyermekek. A családi élet válságai. 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy 

kölcsönös segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi 

kötelesség. 

Törvény és lelkiismeret 
A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. 
A lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: 

A jóléti társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. A 

cigányság (a romák), 

helyzete és integrációjá-

nak folyamata. 

A zsidóság Magyarorszá-

gon. Antiszemitizmus, ki-

rekesztés, genocídium. 

Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember 

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 

Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. 

Médiaetika. 

Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a 

hazáért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság 

(identitás) felépülése és torzulásai. 

Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, illetve 

a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi 

problémái. 

A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. 

A kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság 

által lakott, országhatá-

ron túli területek. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média társadalmi 

szerepe. 

Médiareprezentáció, való-

szerűség, hitelesség. Mé-

diaetika, médiaszabályo-

zás. 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek: Kulturális és 

etnikai kisebbségek ha-

zánkban. Esélyegyenlőt-

lenség és hátrányos társa-

dalmi helyzet. 

Szolidaritás és társadalmi 

felelősségvállalás. 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, 

erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári en-

gedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, ide-

gengyűlölet, antijudaizmus, antiszemitizmus, genocídium, hátrányos megkü-

lönböztetés, kisebbség; igazságosság, sokszínűség, szolidaritás, 
önkéntesség. 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
I: 12 

E:6 
L:6 



 

 
 

Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és társa-

dalom földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű állatok-

nál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, jövőkép, 

az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a 
civilizáció történetében. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 
Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika. 

A tudósok felelőssége. 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. 

Béranyaság. Terhesség megszakítás. 

Genetikailag módosított élőlények. 
Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: 

a tudományos-technikai 

forradalom. 

Az emberiség az ezredfor-

dulón: a globális világ és 

problémái. 
A globális világgazdaság 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális hálóza-

tok korában. 

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és 

önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása. 

Szellemi és anyagi tulajdon védelme ésa felelős piaci magatartás. 

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: kör-

nyezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi egyenlőt-

lenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, népességrobbanás, 

tömeges migráció. 

Ökoetika 

Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, 

amit más lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a 

szenvedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai 

sokféleség értéke, megóvásának és fenntartásának lehetősége. 

Az élet tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése. 

Az ember felelőssége egy több mint emberi világban. 

A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 

előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. A korrup-

ció jelensége és veszélyei, hatalommal való visszaélés és korrup-

ció a mindennapokban. Hogyan lehet a megvesztegetést, a korrup-

ciót megszüntetni? Lehet-e hála jele a hálapénz? Ki hibázik, aki 

adja, vagy aki kapja? A korrupció elleni fellépés lehetőségei, az 

egyén és a közösség felelőssége. 

Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. 

A ma élők felelőssége. 

fejlődésének új kihívásai 

és ezek hatása hazánk fej-

lődésére. 

Földrajz: 

globális kihívások, 

migráció, mobilitás. 

Biológia-egészségtan: 

környezet és fenntart-

hatóság. 

Filozófia: 

az ökológiai válság etikai 

vonatkozása. Bioetikai 

állásfoglalások napjaink-

ban. 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció- meg-

előzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsovinizmus, 

emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös öröksége, a jövő 

nemzedékek jogai, szellemi tulajdon, szerzői és 
szabadalmi jog, eredetvédelem, védjegy. 



 

 

 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a két évfo-

lyamos ciklus 

végén 

A tanulók megismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tu-

dás birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére. 

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 

mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban 

való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve továbbfejleszté-

séhez szükséges készségekkel és képességekkel. 

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket. Is-

merik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, 

amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 



 

BIOLÓGIA 
 

A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris ha-

gyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan, 

az ökológia és az etológia. 

A növény- és állatrendszertan tanulmányozása során fejlődik a tanulók rendszergondol-

kodása, amely a saját tanulási stratégia kialakítását is támogatja. Az élővilág sokféleség-

ének és szépségének meglátása, az e sokféleségben való eligazodás képessége segíti a 

természet, és annak evolúciós szempontból különös értéket jelentő sokféleségének meg-

őrzése iránti felelősségérzet alakulását. A nagy élőlénycsoportok egészségügyi és gaz-

dasági jelentőségének, az ökológiai rendszerek megóvásának és fenntartásuk gyakorlati 

teendőinek megismerése nemcsak a természettudományos kompetenciát, hanem a kör-

nyezettudatos gondolkodáson alapuló, felelős állampolgári magatartás alakulását is fej-

leszti. A természettudományos vizsgálódási módszerek és modellek megismerése és egy 

részüknek a kipróbálása fontos a tudományos megismerés módszereinek és korlátainak, 

a változás elfogadásának megértése szempontjából. A magyar tudósok munkásságának, 

valamint a Kárpát-medence élővilágának, természeti értékeinek és az azokkal való gaz-

dálkodás módjainak megismerése a nemzeti öntudat erősítéséhez is hozzájárul. Az ada-

tok, információk internetes keresése, a könyvtári gyűjtő- és kutatómunka a digitális 

kompetencia gyakorlati alkalmazásán keresztül történő megerősítését és az önálló tanu-

lás képességét is fejleszti. 
 

9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 72 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai 

egység 

Mikrobiológia 
I: 12 

E:6 

L:3 

Előzetes tudás 
Vírusok, baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák általános 
jellemzői. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A mikrobák és egyszerű eukarióták példáján a széleskörű elterjedtség 

és a változatosság közötti kapcsolat felismertetése. A baktériumok, 

gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének igazolása 

konkrét példák alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan függenek össze a baktériumok élet-

működései az élelmiszerek romlásával, beteg-

ségekkel, járványokkal? Melyek a gyors sza-

porodás feltételei és következményei? 

A mikrobiális tevékenység mezőgazdasági, 

élelmiszer- és gyógyszeripari jelentősége. 

Ismeretek: 

Sejtes és nem sejtes szerveződési formák. 

A sejtek anyag- és energiaforrásai, az autotróf 

és heterotróf élőlények működésének össze-

függése. 

A fertőzések megelőzésének módjai, az orvos-

hoz fordulás szabályai. Az ember és a mikro-

bák sokrétű kapcsolata. Életterek benépesítési 

lehetőségeinek áttekintése a mikrobák példá-

ján. 

 
 

Mikroszkópos kép értelmezése. 

 

Az internet és a könyvtár használata a mikrobák 

megismerésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf 
életmód, vírus, baktérium. 

Tematikai egység A növények és a gombák 
I: 12 

E:6 

L:3 

 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 
csoportosításának elvei (Linné és Darwin), ivaros és ivartalan szaporo-

dás. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerezés lehetséges módjainak bemutatása. 
A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek 

mikroszkópi megfigyelése során. 

A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági jelen-

tőségének bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen szempontok alapján csoportosíthatóak 

az élőlények? 

Mi magyarázza a környezetünkben élő növé-

nyek életműködéseit: a felszívást, a növeke-

dést, a virágzást, a levélhullást? Mi az év-

gyűrű, mitől odvasodnak a fák? Miért örül-

nek a gazdák a méhek munkájának? 

Melyik gombát ne szedjem le? Hogyan kerül-

hető el a penészesedés, a kerti növények gom-

bás fertőzése? 

Ismeretek: 

Testszerveződési típusok a növények 

országában. A növényi szövettípusok. 

 
 

Mikroszkópos képek, kész és készített prepará-

tumok vizsgálata. Példák a növényi szövetek fel-

építése és működése közötti kapcsolatra. A meg-

figyelések rögzítése vázlatrajz formájában. 

 

A növények szerepének bemutatása az emberi-

ség táplálkozásában önálló ismeretszerzés alap-

ján. 

A vizsgált növényi szervek felépítésén keresztül 

az okság és korreláció elemzése az életfolyamat-

ok kapcsolataiban. 



 

A nagy növényi rendszertani csoportok 

(moszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők, 

zárvatermők) jellemzése. A testfelépítés, az 

életműködések és a szaporodásmód kapcso-

lata az élőhellyel. A növények ivartalan 

szaporítása. 

A gombák testfelépítése, anyag- és 

energiaforgalma, szerepük az életközös-

ségekben. Az ehető és mérgező gombák. 

A növények, gombák, mikrobák szerepe a 

talaj képződésének folyamatában. A talaj 

védelmének fontossága a fenntartható 
gazdálkodásban. 

A talaj és az élőlények kapcsolatának elem-

zése konkrét példák alapján. 

A legfontosabb ehető és mérgező gombák 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Növényi szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, 
féligáteresztő hártya, talaj. 

Tematikai egység Az állatok 
I: 12 

E:6 
L:3 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 
csoportosításának elvei (Linné és Darwin). 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A mechanikai szemlélet alkalmazása az életműködések magyarázata 

során. Az alkalmazkodási változások és az állatfajok földrajzi elterje-

dése összefüggéseinek felismertetése. A felépítés és a működés kap-

csolatának elemzése a vizsgált állati szervek és szövetek 
megfigyelése során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit tanulhat a technika az állatoktól? Az 

állattenyésztés hatása az élelmiszeriparra, a 

mezőgazdaságra és a népesedésre. 

Hogyan alkalmazkodott az állatok 

kültakarója, idegrendszere, táplálkozása, 

életritmusa, szaporodása a környezetükhöz? 

Ismeretek: 

Az állati és emberi szövetek főbb típusai. A 

nagy állati rendszertani csoportok (szivacsok, 

csalánozók, férgek, ízeltlábúak, gerincesek) 

jellemzése testfelépítésük alapján. Állati szer-

vek, életműködések és a környezet közti köl-

csönös kapcsolatok. Alkalmazkodási változá-

sok, fejlődési irányok az állatvilág 
evolúciójában. 

 
 

Preparátumok, makettek, terepi tapasztalatok 

ábrázolása. 

A vizsgált állati szervek felépítésének 

megismerésén keresztül az okság és 

korreláció elemzése az életfolyamatok 

kapcsolataiban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állati szövet és szerv. 

Tematikai egy-

ség 

Kapcsolatokaz élő és élettelen között 
I: 12 

E:6 
L:3 



 

Előzetes  

tudás 

Élettelenkörnyezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképesség, 
a faj. 

 

A tematikai egy-

ség fejlesztési 

céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző kölcsönha-

tások megismerése. Az életközösségek változásának, az anyagkörforgás 

folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a ciklikus és lineá-

ris változások megismerése. A terepen végzett vizsgálatok során a termé-

szeti rendszerek leírására szolgáló módszerek használata. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mely fajok és miért élnek közös élőhelyen? 

Milyen kölcsönhatások kapcsolják össze az 

együtt élő fajokat? 

Mi határozza meg egy élőlény szerepét az 

életközösségben? 

Mi magyarázza, hogy egyes fajok egyed-

száma közel állandó, másoké hirtelen vál-

tozásokat mutat? 

Ismeretek: 

A populáció és életközösség (társulás) fo-

galma, jellemzői. Populáción belüli és popu-

lációk közti kölcsönhatások: a szabályozás 

megvalósulása a populációk és a társulások 

szintjén. 

Az életközösségek vízszintes és függőleges 

elrendeződésének okai. 

Példák az életközösségekben zajló anyagkör-

forgásra (szén, nitrogén), az anyag és energia-

forgalom összefüggésére. 

Táplálékpiramis (termelő-, fogyasztó-, 

lebontó szervezetek). 

Táplálkozási hálózatok (biológiai produkció, 

biomassza). 

Ciklikus és egyirányú folyamatok. Jár-

ványok, hernyórágás: véletlenszerű és 

kaotikus létszámingadozások. 

 
 

Biológiai jelzések (indikációk) megfigyelése 

és megfejtése. 

Az élőlények közötti kapcsolatok rendszeré-

nek elemzése. Összetett ökológiai rendszerek 

elemzése az interneten és az írott szakiroda-

lomból gyűjtött anyagok alapján. 

 

Egyszerű kísérlet tervezése és elvégzése az élő-

lények egymásra gyakorolt hatásának vizsgálatá-

ra, az eredmények elemzése. 

 

A biológiai rendszerek térbeli és időbeli válto-

zásait leíró grafikonok, diagramok értelmezése. 

Mennyiségi és minőségi változások okainak 

elemzése. 

Struktúra és funkció összefüggéseinek elemzése 

egyed fölötti szerveződési szinteken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fajlista, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 
antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, 

biomassza, táplálékpiramis. 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
I: 12 

E:6 
L:3 

Előzetes tudás 
Öröklött és tanult magatartásformák, társasszükségletek, a kísérletezés 
módszerei és célja. 



 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az élő rendszerek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 

sajátosságok összegzése. A viselkedés és a környezet kapcsolatának 

megfogalmazása, és ezen keresztül az állati viselkedés mint 
alkalmazkodási folyamat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan deríthető ki, hogy mit érzékelnek az 

állatok, és ebből mi a fontos számukra? Van-e 

célja és funkciója az állati viselkedéseknek? 

Mi az állati tájékozódás alapja? Miről és miért 

„beszélgetnek” az állatok? Megérthetjük-e 

„beszédüket”? 

Ismeretek: 

Az inger, a kulcsinger és a motiváció. Az 

öröklött és tanult magatartásformák és azok 

kombinációi. Jelentős kutatók módszerei, 

tapasztalatai és magyarázatai. 

Az állati és az emberi tájékozódás és tanulás 

típusai. Memória és a tanulás. 

Az állati és az emberi kommunikáció 

jellemzői. 

A társas kapcsolatok típusai, szerepük a faj 

fennmaradásában. 

 
 

Az öröklött és tanult magatartásformák meg- 

különböztetése példák alapján. 

Különböző tanulási módszerek gyűjtése, össze-

hasonlítása különböző szempontok alapján (pl. 

hatékonyság). Az állati viselkedés megfigyelé-

se, a tapasztalatok rögzítése és értelmezése, az 

eredmények bemutatása. 

Szaporodási stratégiák, az állati viselkedés és a 

környezet összefüggéseinek elemzése. 

Az állati és emberi kommunikáció formáinak 

összevetése vizsgált példákon keresztül. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, 
agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés. 

Tematikai egység Másfélmillió lépés Magyarországon 
I: 12 

E:6 

L:3 

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség. 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globális éghajlat-változások lehetséges okainak és következményeinek 

elemzése. Egyes környezeti problémák (fokozódó üvegházhatás, savas 

eső, „ózonlyuk”) következményeinek megismerésén keresztül az emberi 

tevékenység hatásának vizsgálata. A lokális és globális megközelítési 

módok megismerése és összekapcsolása, a környezettudatosság fejleszté-

se. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért és hogyan változtak a Kárpát-medence 

jellegzetes életközösségei történelmünk so-

rán? 

Milyen formában nyújthat tartós megélhetést 

az ott élő közösségeknek? Mi jellemzi a köz-

vetlen környezetem élővilágát? 

Ismeretek: 

Néhány jellemző hazai társulás (táj, életkö-

zösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti képének, tája-

inak néhány fontos átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. Tartósan fenn-

tartható gazdálkodás és pusztító beavatkozá-

sok hazai példái. 

A természetvédelem hazai lehetőségei, a 

biodiverzitás fenntartásának módjai. 

 

Terepen vagy épített környezetben végzett öko-

lógiai vizsgálat során az életközösségek állapo-

tának leírására szolgáló adatok gyűjtése, rögzíté-

se, a fajismert bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma felismerése, 

tanulmányozása és bemutatása: okok feltárá-

sa, megoldási lehetőségek keresése. A lokális 

és globális megközelítési módok alkalmazása 

egy hazai ökológiai rendszer tanulmányozása 

során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai sokféleség, természeti érték, természetvédelem, fenntartható 
fejlődés. 

 

 

  



 

10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozaton 72, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

A biológiatanulás második évének diszciplináris témakörei a sejtbiológia, az ember szervezetta-

na és élettana. A tanulók összekapcsolják a legalapvetőbb sejtszintű folyamatokat (felépítés és 

lebontás) kémiai ismereteikkel (oxidáció, tápanyagmolekula-típusok). Az emberi szervezet 

anyagcsere-folyamatainak összekapcsolásával képet nyernek a testünkben zajló folyamatokról. 

azok helyszíneiről és az egészségmegőrzés feladatairól. 

A homeosztázist fenntartó (szabályozó) funkciók közül a hormonális, az idegi és az immunrend-

szer fő működéseit összefüggéseikben látják át, és összekapcsolják az általuk szabályozott, vezé-

relt folyamatokkal. 

 

Tematikai egység A sejt felépítése és működése 
I: 8 

E:4 
L:2 

Előzetes tudás 
A fénymikroszkóppal látható fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi 
sejt megkülönböztetése. A szövet fogalma, típusai. 

 

 

 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a biológiai szerveződési szintek meg-

különböztetésekor, és egymással való összefüggéseikre. Rendszer és 

környezet összefüggésének tudatos alkalmazása a sejt felépítésének és 

működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüg-

gések megértése, a szerkezeti struktúra és a kémiai felépítés összekap-

csolása. Anyag, energia és információ fogalmainak alkalmazása a sejt-

ben végbemenő folyamatok értelmezése során. 

Állandóság, változás és önazonosság értelmezése a sejtben zajló 

biokémiai folyamatok, valamint az öregedés vonatkozásában. A 

normális sejtműködés és az emberi egészség közti kapcsolat 

megfogalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Miért van többféle felépítésű és működésű sejt 

is az élőlényekben? 

Hogyan megy végbe a sejtekben az anyagok 

átalakítása? Milyen hatások gátolhatják, ve-

szélyeztethetik a sejtek anyagcseréjét? 

Ismeretek: 

A víz biológiai szempontból fontos jellemzői. 

Az élő rendszereket felépítő szerves anyagok 

sajátos biológiai funkciói. 

Az enzimműködés lényege. A sejtkárosító 

hatások főbb típusai (nehézfémek, mérgek, 

maró anyagok, sugárzások, hőhatás). 

A biológiai folyamatok energetikai 

összefüggései; a lebontó és a felépítő 

 
 

Fizikai-kémiai folyamatok biológiai szerepé-

nek, az élő állapot fizikai feltételeinek, határa-

inak elemzése. 

Enzimműködés vizsgálata egy elvégzett kísér-

letben, a folyamat elemzése. 

 

Az élő rendszerek energiaszükségletének 

megértése, a sejtszintű energiaátalakító fo-

lyamatok lényegi ismerete, kapcsolatuk belá-

tása. 

Struktúra és funkció összekapcsolása a sejt-

szintű folyamatok elemzése során. 

 
A szabályozott sejtműködés néhány 



 

anyagcsere jellemzői, helyük a sejten belül. 

A kémiai kommunikáció lehetősége. 

funkciójának értelmezése a soksejtű szervezeten 

belül. A sejtek közötti anyag- és információfor-

galom jelentőségének belátása, 
példákon keresztül. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Enzim, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere (lebontó és felépítő), autotróf, 
heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, sejtalkotó. 

Tematikai egység A táplálkozás 
I: 10 

E:5 
L:2 

 
Előzetes tudás 

A tápanyag fogalma, típusai, a szervezetben betöltött szerepük. A tápcsa-

torna fő szakaszai, működése. A táplálkozás alapvető minőségi és mennyi-

ségi szempontjai. Normál testsúly, testsúlyproblémák okai és 
következményei. 

 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet 

erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek, 

gyakorlati készségek erősítése, a kockázati tényezők csökkentése iránti 

igény felkeltése, az önmagunk iránti felelősség érzésének erősítése. A 

fontosabb emésztőszervi és anyagcsere-betegségekkel kapcsolatos 

ismeretekre épülő, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök, életviteli 

képességek fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

Miért van szükségünk a különféle táp-

anyagokra? Hogyan függenek össze a 

sejtekben zajló folyamatok a táplálkozá-

sunkkal? 

Mi történik az elfogyasztott ételekkel a tápcsa-

tornában? Hová kerülnek a bélrendszerből fel-

vett tápanyagok, mi történik velük a szerve-

zetben? 

Hogyan függ össze a normál testsúly megőr-

zése a helyes táplálkozással? Milyen okai és 

következményei lehetnek a túlsúlynak, illetve 

az alultápláltságnak? 

Melyek a táplálkozással összefüggő gyakoribb 

megbetegedések, mit tehetünk a megelőzésük 

érdekében? 

Ismeretek: 

Tápanyagok energiatartalma, kémiai összetéte-

le. A tápcsatorna szakaszai és működésük. A 

fontosabb emésztőnedvek, hatásuk. A máj sze-

repe. A normál testsúly. A túlsúly és elhízás 

következményei. A kiegyensúlyozott, változa-

tos étrend jelentősége. Hiánybetegségek lehet-

séges okai, tünetei. Az élelmiszer-higiénia je-

lentősége. A tartós stressz hatása az emésztő-

rendszerre. A száj higiéné, a rendszeres fog-

ápolás. 

 
 

A táplálkozás szervezet- és sejtszintű folyamata-

inak összefüggésbe hozása. A nyílt rendszer 

működésének értelmezése az anyagcsere példá-

ján. 

 

A tápcsatorna-szakaszok felépítésének, a ben-

nük végbemenő élettani folyamatoknak az ér-

telmezése. 

Egy szerv több funkciójának értelmezése a 

máj példáján. 

Az emésztési és a sejtszintű lebontási folyama-

tok közötti összefüggés felismerése. 

A normál testsúly megőrzése jelentőségének be-

látása. 

Életmódhoz igazodó étrend tervezése. Vita a 

különböző táplálkozási szokások, divatok (pl. 

vegetarianizmus) előnyeiről és veszélyeiről. 

Az emésztőszervi fertőzések tüneteinek, va-

lamint a megelőzés, a gyógyulás és a fertő-

zés terjedésével kapcsolatos teendők össze-

gyűjtése. 

Liszt- és tejcukorérzékeny beteg diétás ét-

rendjének összeállítása. A diétahiba veszé-

lyeinek bemutatása. Az epe hatásának mo-

dellezése. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, étel, élelmiszer (minőség), étrend, tápanyag-energiatartalom, 

mennyiségi és minőségi éhezés, alapanyagcsere, túlsúly, tápcsatorna, 
emésztőnedv, emésztés, felszívódás, higiéné. 

Tematikai egység A légzés 
I: 8 

E:4 
L:3 

 

Előzetes tudás 

A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A sejtlégzés. 
A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedé-

lyek. 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a légcsere és az 

öntisztulási képesség magyarázatában, valamint a tüdő léghólyagjai-

nak felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés felis-

merése. Az egészséges környezettel, életvitellel kapcsolatos gyakorlati 

készségek, a fontosabb légzőszervi betegségekkel összefüggő ismere-

teken alapuló, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök formálása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

Mi a légzés élettani szerepe, hogyan függ 

össze a légzés a sejtjeinkben zajló fo-

lyamatokkal? 

Hogyan megy végbe a ki- és belégzés folya-

mata? Hogyan szabályozza a szervezet a lég-

zés teljesítményét? 

Mi az összefüggés a légzés és a hangképzés 

között?Melyek a leggyakoribb légszennye-

ző anyagok és légzőszervi megbetegedések, 

mit tehetünk a megelőzés érdekében? 

Ismeretek: 

Az oxigénfelvétel és a szén-dioxid leadás 

összefüggése a sejtlégzéssel. 

A felső- és alsó légutak felépítése. A gége fel-

építése, funkciói, a hangadás és hangképzés 

biológiai tényezői.A ki- és belégzés folyamata. 

A hemoglobin szerepe, jelentősége. Mérge-

ző vegyületek, allergének, szálló por, füst 

(dohányzás) kockázatai. Néhány gyakori 

légzőszervi megbetegedés jellegzetes kór-

képe, a megelőzés és a gyógyítás lehetősé-

gei. 

 
 

A légzés szervezet- és sejtszintű fo-

lyamatainak összefüggésbe hozása. 

 

A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük 

végbemenő élettani folyamatoknak az elem-

zése (ábrázolás, ábraelemzés). 

A légcsere biomechanikai értelmezése egy ké-

szített modell alapján. 

 

Légzésfunkciós vizsgálat értelmezése. 

 

A gázcsere, a légzési gázok szállításának, a 

szervek oxigénellátásának a fizikai- kémiai 

összefüggéseket figyelembe vevő magya-

rázata. 

 

A gégeműködést bemutató film vagy ábra 

elemzése, a működés összekapcsolása a 

fizikai ismeretekkel. 

 

Kísérlet során vizsgált, vagy internetről gyűj-

tött légszennyezési adatok értelmezése. A do-

hányzás kockázatainak elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat, hemoglobin, gége, 
hangszalag, allergia, asztma. 

Tematikai egység Nedvkeringés és kiválasztás 
I: 10 

E:5 
L:3 

Előzetes tudás 
A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. A keringésirendszer 
felépítése. Véráramlás, a vérkörök. A szív üregei, szívbillentyűk, szív-
ritmus, pulzus. 



 

 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet fejlesztése a belső környezet és a nedvkeringés 

biológiai folyamatában, a különböző anyagforgalmi folyamatok 

egymással való kapcsolatában. 

A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a meg-

előzést lehetővé tévő életmódelemek iránti igény felkeltése, erősítése, 

pozitív attitűdök kialakítása. Elsősegélynyújtás és alapszintű gyakor-

lottság elérése az újraélesztésben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Miért és hogyan keringenek testfolyadéka-

ink? Milyen folyadékterek fordulnak elő a 

szervezetünkben? Mi a kapcsolatuk? Miből 

áll, hogyan keletkezik, hogyan alvad meg a 

vér? 

Hogyan biztosítja a szív a vérkeringés irá-

nyát és változó teljesítményét? Mi az erek 

feladata? Hol és hogyan tapintható a pulzus, 

mérhető a vérnyomás? 

Miért változó a vizelet mennyisége és össze-

tétele? Hogyan függ ez össze a belső kör-

nyezetünk viszonylagos állandóságával? Me-

lyek a szív és érrendszeri megbetegedések 

kockázati tényezői, gyakoribb típusai? Mit 

tehetünk a megelőzésük érdekében? 

Milyen elsősegélynyújtás alkalmazandó vér-

zések, szívműködési zavarok vagy keringés-

leállás esetén? 

Ismeretek: 

A vér oldott és sejtes elemei. A vér és a szö-

vetközti nedv, ill. a nyirok keletkezése, ösz-

szetétele, funkciói. 

A véralvadás élettani jelentősége, a folyamat 

tényezői. A vérrögképződés kockázati ténye-

zői és következményei. 

A szív felépítése és működése, a szívritmus és 

perctérfogat összefüggése. Értípusok, felépíté-

sük, funkciójuk. 

A vérnyomás fogalma, mérése, normál 

értékei. 

A homeosztázis értelmezése a folyadékterek 

összetételének példáján. A vese szervi felépí-

tése.A vízvisszaszívás mértékének szabályozá-

sa. A leggyakoribb szív- és érrendszeri beteg-

ségek tünetei, kialakulásuk okai. 

Kockázatot jelentő élettani jellemzők. Vérzés-
típusok és ellátásuk. A fertőtlenítés fontossága. 
A szívinfarktus előjelei, teendők a 
felismerés esetén. Újraélesztés. 

 
 

A nedvkeringés rendszerszemléletű értel-

mezése, a testfolyadékok megkülönbözte-

tése és összefüggésük felismerése. 

A vérvétel, a laboratóriumi vizsgálat jelen-

tőségének belátása, a fontosabb adatok ér-

telmezése. 

 

Állandóság és változás szempontjainak al-

kalmazása a folyamat értelmezésében. A 

véralvadás folyamatának megértése, jelen-

tőségének felismerése, a trombózisos be-

tegségekkel való összefüggésbe hozása. 

 

Az érrendszer és a szív felépítése, valamint a 

bennük végbemenő élettani folyamatok ösz-

szekapcsolásán alapuló folyamatelemzés 

(ábrázolás, ábraelemzés). Körfolyamat ér-

telmezése a szívciklus példáján. 

 

Vérnyomásmérés osztálytársakon; statisztikai 

átlag számolása és ábrázolása. 

 

A vese felépítése és a benne végbemenő 

élettani folyamatok összefüggésbe hozásán 

alapuló folyamatelemzés (ábrázolás, ábra-

elemzés). 

 

A szív- és érrendszeri betegségekkel össze-

függő ismeretek alapján következtetések le-

vonása az egészségmegőrzésre irányuló élet-

vitelt illetően. 

 

Elsősegély-nyújtási teendők gyakorlása a 

vizsgált sérülések és rosszullétek esetében 

(pl. újraélesztés). 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Folyadéktér, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, kapilláris, 

vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, 
homeosztázis, újraélesztés. 

Tematikai egység Mozgás és testalkat. A bőr 
I: 8 

E:4 
L:2 

 

 
Előzetes tudás 

A csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi 

csontváz fő elemei. A mozgás és az egészség közötti alapvető össze-

függések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása. 

A hámszövet alapvető jellemzői, csoportjai. A bőr felépítése, főbb 

funkciói. Gyakoribb bőrsérülések és ellátásuk. Higiéniai alapismeretek, 

a bőrápolás szempontjai és módjai. 

 

 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az em-

beri mozgás szervrendszerében. 

A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos 

életmódra való törekvés alakítása. 

A testképen alapuló önelfogadás erősítése. 

A bőr felépítése és működése közötti összefüggések alkalmazása magya-

rázatokban. A személyi higiéné biztosításával, a bőr ápolásával és egész-

ségmegőrzésével kapcsolatos életviteli és gyakorlati készségek fejleszté-

se. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Hogyan kapcsolódnak egységes rendszerré a 

csontjaink? Milyen a csont összetétele, szöveti 

és szerkezeti felépítése? 

Milyen mechanikai elvek alapján írható le az 

izommozgás? 

Milyen mozgásszervi sérülések fordulhatnak 

elő? Hogyan előzhetők meg és milyen elsőse-

gély alkalmazható? 

Milyen életmóddal őrizhető meg a moz-

gásképesség? Hogyan előzhetők meg a 

mozgásszervi megbetegedések? 
 

Milyen kép él bennünk a testünkről? Hogyan 

változott a szépségideál a múltban, és mi ha-

tározza meg a jelenben? Hogyan módosítható 

a test megjelenése, formája? 

Milyen feladatokat lát el a bőrünk? Hogyan 
épül föl? Mit jelez a bőr testünk állapotából? 
Mi alakítja ki a bőr alapszínét? Milyen 
bőrszínváltozatok jellemzőek az emberi fajra? 
Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? Melyek a bőr 
gyakoribb megbetegedései, melyek ezek koc-
kázati tényezői, mit tehetünk a megelőzés ér-
dekében? 

 
 

A csontok mechanikai szerkezete, kémiai ösz-

szetétele és biológiai funkciója közötti össze-

függésekkel kapcsolatos kísérletek elvégzése. 

Példák a különböző csontkapcsolatokra. 

 

A csontok egymással és az izmokkal való 

kapcsolódási módjainak összefüggésbe hozása 

a mozgásképességgel. 

 

Az izomzat hierarchikus felépítésének be-

látása, a rendszerszerűség felismerése. A 

mechanikai elvek, biomechanikai és bio-

kémiai szemlélet alkalmazása. 

 

Elsősegélynyújtás különböző típusú 

mozgásszervi sérülések esetén. 

A mozgásszegény életmód egészségkárosító 

hatásainak felismerésén alapuló, rendszeres, 

életmódszerű testmozgás. Az önvizsgálatok és 

rendszeres szűrővizsgálatok fontosságának be-

látása. 

 
Az edzettség, fittség állapotának biológiai 



 

Ismeretek: 

A kéz és a koponya jellegzetességei. A moz-

gás szerepe az emberi kommunikációban. A 

csont szilárdsága és rugalmassága, a kémiai 

összetétel és a szöveti-, szervi felépítés főbb 

jellemzői. A végtagok és függesztő elemeik, a 

gerincoszlop és a bordák, a koponya fonto-

sabb csontjai. 

A hajlító és feszítő izmok működése néhány 

példán, az izmok csontokhoz tapadásának 

módja. 

Sérülések típusai (rándulás, ficam, húzódás, 

szakadás, törés). Alapvető elsősegély-nyújtási 

ismeretek. A bemelegítés, erősítés, nyújtás 

biológia alapjai, fontossága. 

Az edzés és a fizikai teljesítmény összefüg-

gése. A sportágakkal járó terhelés hatása a 

mozgás szervrendszerére. 

Testkép és lelki egyensúly összefüggése. A 

plasztikai sebészet hatásai, mellékhatásai és 

veszélyei. 

 

A bőr funkciói, rétegei, szöveti felépítésük. Az 

erek, a zsírszövet és a mirigyek szerepe a hő-

szabályozásban. Bőrflóra, pattanás, mitesszer, 

hámlás. 

Bőrpigment, melanin. A napozás hatása, 

veszélyei. A bőr higiénéje. A napsugárzás 

(UV) károsító hatása, a bőrrák felismer-

hetősége, veszélyessége. 

leírása, vizsgálata egyszerű mérésekkel, ezek 

értékelése. 
 

Csontok fizikai szerkezetének és kémiai összeté-

telének vizsgálata. 

 

Érvelés a táplálékkiegészítők, teljesítménynöve-

lők használatával kapcsolatban (előnyök, hátrá-

nyok, veszélyek). 

 

Érvek gyűjtése a testképre ható divatok veszé-

lyeiről. 

A bőr funkcióinak és felépítésének kapcsolata a 

szervezetszintű működésekkel – hőszabályozás 

elemzése. 

 

Az emberi faj bőrszínskálájának a biológiai 

sokféleség részeként való értelmezése. 

 

Képek gyűjtése a különböző bőrbetegségekről, 

tünetek felismerése. Érvek gyűjtése a szűrő-

vizsgálatok, illetve az önvizsgálat fontosságá-

ról. 

 

Kozmetikumok összetételének vizsgálata és 

kapcsolatba hozása a bőr felépítésével és műkö-

désével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ízület, függesztő öv, csontsűrűség, vázizom, ín, szalag, bemelegítés, 
nyújtás. 

Tematikai egység Az immunrendszer 
 

I: 10 

E:5 
L:2 

 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, az egyes alkotók szerepe. A belső környezet fogalma. 

Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány 
fogalma. Antibiotikumok hatása, jelentősége. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása az immunrendszer és a szervezet egészé-

nek viszonyára, valamint az immunrendszer komplexitásának belátására. 

Az oksági gondolkodás fejlesztése az immunrendszer működését feltáró 

kísérletek értelmezése során. Az ismereteken alapuló 
döntéshozatali és cselekvési képesség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Miért van szükségünk biológiai 
„önvédelemre”? Mit jelent az önazonosság, és 

 
 

Az immunrendszer működését feltáró kísérletek 

és az arra adott magyarázatok 



 

mi veszélyezteti ennek megőrzését? 
Hogyan győzi le szervezetünk a fertőzéseket? 

Miért következhet be az átültetett szervek ki-

lökődése? 

Mi a magyarázata a védőoltások hatékonysá-

gának? Milyen betegségeket sikerült leküz-

deni vagy visszaszorítani ezen a módon? 

Mi gyengíti, és mi erősíti immunrendszerün-

ket? Milyen következménye lehet a meggyen-

gült immunvédelemnek? 

Ismeretek: 
Kórokozó, fertőző és megbetegítő képesség, 

helyi és világjárvány. A kórokozók által oko-

zott lehetséges hatások. A veleszületett és a 

szerzett immunitás. A nyiroksejtek típusai és 

funkciói. Vércsoportok, vérátömlesztés, Rh- 

összeférhetetlenség. A kórokozók hatása és a 

védekezés lehetősége (Semmelweis, Pasteur). 

Passzív és aktív immunizálás. Gyakoribb vé-

dőoltások, az immunizálás közegészségügyi 

szerepe. 

Az immunrendszer és a lelkiállapot közötti 

összefüggés. A tartós, nem kontrollált stressz 

hatása az immunrendszerre. Az immunrend-

szer rosszindulatú megbetegedése. Az allergia 

és az asztma immunológiai 
háttere. 

értelmezése. 
Alapvető közegészségügyi és járványtani 

ismeretek alapján valós helyzetek elemzése, 

cselekvési lehetőségek mérlegelése. 

 

Az információ értelmezése a saját-idegen fel-

ismerési mechanizmusokban. A veleszületett, 

természetes védekezőképesség, valamint a 

szerzett, specifikus immunitás megkülönbözte-

tése. 

 

A védőoltások indokoltságának értelmezése. 

 

A testi és lelki egészség közötti összefüggés 

belátása, biológiai magyarázata. A tartós 

stressz kezelésével összefüggő, egészségmeg-

őrzést szolgáló életviteli és gyakorlati lehető-

ségek megismerése, összevetése a saját élet-

móddal. 

Vér(csoport)vizsgálatok eredményének megfi-

gyelése, értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett (specifikus) immunitás, 

antigén, antigén-felismerés, antitest (immunglobulin), nyiroksejt 

(limfocita), Rh és ABO vércsoportrendszer, védőoltás, immunizálás, 
immunológiai memória. 

Tematikai egység A hormonális szabályozás 
I: 8 

E:4 
L:2 

 
Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. A mirigy fogalma, típusai. A vérkerin-

gés, az érhálózat, a vér összetétele. A hormon fogalma, a 

hormonális szabályozás elvi alapjai (a vércukorszint szabályozása). A 

stressz biológiai értelmezése. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az absztrakt gondolkodás fejlesztése az életfolyamatok szabályozásáról 

és vezérléséről alkotott modell általánosításával, az idegi és hormonális 

szabályozás közötti hasonlóságok és különbségek, valamint az egységes 
(neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódás felismerése során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Milyen sajátosságai vannak a kémiai jelátvi-

telnek a szabályozásban? 

Melyek a szervezet belső egyensúlyára ható 

legfontosabb hormonok, hol termelődnek, és  

 
 

A hormonhatás specifikusságának megérté-

se, a hormon-receptor kapcsolódás jelentő-

ségének felismerése. 



 

mi a hatásuk? 
Mely rendellenességek, betegségek vezethe-

tők vissza valamely hormonális zavarra? 

A teljesítményfokozó szerek veszélyei. 

Ismeretek: 

A kémiai jelátvitel jellemzői. Belső elválasz-

tású mirigy. 

Hormon és receptor összefüggése, specifikus 

hatás. A folyamatba való beavatkozás lehe-

tősége. 

A hipofízis- és a hipotalamuszrendszer fel-

építése és működése. A hormonális szabá-

lyozás hierarchikus felépítése. Az idegrend-

szeri ellenőrzés érvényesülése. A hormonha-

tás időbeli jellemzői. Példák a központi 

idegrendszerben termelődő hormonok hatá-

saira (szorongás, eufória). A vércukorszint 

szabályozásának mechanizmusa (inzulin). A 

tiroxin és az adrenalin hatása. 

A cukorbetegség kockázati tényezői, felis-

merése, lehetséges következményei és keze-

lése. Növekedési rendellenességek. 

Pajzsmirigy-betegségek. Hormonok, 

hormonhatású szerek a környezetünkben, 

lehetséges veszélyek. 

A szabályozás és vezérlés fogalmának elmé-

lyítése a hormonális működés példáján. Az 

idegi és hormonális szabályozás összehan-

goltságának megértése a hipotalamusz-

hipofízisrendszer felépítése és működése 

alapján. 
 

Hormonzavarokkal összefüggő kórképek 

vizsgálata, a kockázatok és megelőzési lehe-

tőségek felismerése, következtetések levoná-

sa. 

 

Érvelés a teljesítményfokozó és izomtömeg- 

növelő szerek használata ellen. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, hipotalamusz, agy-
alapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvesehormon. 

Tematikai egység Az idegrendszer 
I: 10 

E:5 
L:2 

 
 

Előzetes tudás 

Az idegsejt és az idegszövet felépítése és működése. Elemi idegi fo-

lyamatok. Az idegi szabályozás alapelve. Környéki és központi ideg-

rendszer megkülönböztetése. A reflex fogalma. A szem és a fül felépí-

tése. Az idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek 
veszélyei. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a szabályozott állapot biológiai értel-

mezésében. Rendszer és környezet kapcsolatán alapuló szemléletmó-

dok alkalmazása az érzékelés és a szabályozottság magyarázatában. A 

tudatmódosító, függőséget okozó szerekkel 
szembeni elutasító magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

Miben különbözik az idegsejt felépítése és 

működése a többi sejtétől? 

Hogyan képes a szervezet beállítani belső 

állapotának életfontosságú jellemzőit? 
Hogyan állítják elő és továbbítják az 

 

A szabályozás és vezérlés fogalmainak alkal-

mazása az idegrendszer működésének magya-

rázatakor. 

Állandóság és változás szempontjain alapuló 

folyamatelemzés és magyarázat. 



 

idegsejtek a jeleket? Mi az oka az 

idegrendszer belső aktivitásának? 

Mi a gerincvelő szerepe az idegi 

szabályozásban? 

Melyek az emberi érzékelés területei? Mit 

tehetünk érzékelési képességeink megőrzése 

érdekében? Milyen szabályozó rendszerek 

őrködnek létfenntartó életműködéseink fe-

lett? 

Hogyan alkalmazkodik szervezetünk a testi és 

lelki terheléshez? Melyek az idegrendszert 

érintő fontosabb rendellenességek, megbete-

gedések? Mit tehetünk megelőzésük érdeké-

ben? 

Ismeretek: 

A szabályozókör fogalma, elemei. A negatív 

visszacsatolás működési elve, biológiai sze-

repe. Egy példa ismerete. 

Az idegsejt felépítése. A nyugalmi potenciál 

tényezői, értéke. Akciós potenciál kialakulása, 

terjedése. Az idegsejtek közötti kölcsönhatás-

ok formái és jelentőségük. A szinapszisok 

működésére ható anyagok. Az idegsejtek akti-

vitásának belső ritmusa (biológiai órák). 

A gerincvelő felépítése, funkciói. Szomatikus 

és vegetatív gerincvelői reflexek. 

Az inger fogalma, típusai. A receptor funkciói. 

A látás folyamata, alkalmazkodás a változó 

távolsághoz és fényerőhöz. A fül felépítése, a 

hallás és egyensúlyozás folyamata. 

Szemhibák és látásjavító eszközök, módsze-

rek. A halláskárosodás kockázatai. Vegetatív 

szabályozás fogalma, funkciója, szabályozási 

területei. Egy vegetatív működés szabályozá-

sának példája (pl. légzés). 

Az agy részei. Agyidegek. Éberség és alvás 

ritmusa, az ingerek változatosságának szerepe. 

Idegrendszeri sérülések okai, gyakoribb esetei 

és következményei (ideg-, gerinc-, agysérü-

lés). Fejlődési rendellenességek, fogyatékos-

ság. Agyi keringési zavarok. Parkinson-kór, 

Alzheimer-kór, prionbetegség. 

 

A jel fizikai, kémiai és biológiai értelmezése. 

A környezetben előforduló, az élőlények 

számára adekvát hatások, energiaformák azo-

nosítása, az inger fogalmának értelmezése. 

 

Reflextípusok megkülönböztetése, a reflexkör 

felépítése és működése közötti kapcsolat ér-

telmezése. Elvégzett reflexvizsgálat értelme-

zése. 

A környezetben előforduló, az élőlények 

számára adekvát hatások, energiaformák azo-

nosítása, az inger fogalmának értelmezése. Az 

érzékszervek felépítése és működése közötti 

összefüggés elemzése. 

Elvégzett érzékelés-élettani kísérletek 

értelmezése. 

 

Szomatikus és vegetatív szabályozás megkü-

lönböztetése, a vegetatív szabályozás néhány 

területének, módjának és funkciójának értel-

mezése. A szabályozás elemzése példákon. 

 

Felépítés és működés kapcsolatba hozása, a 

rendszerszerűség felismerése és magyarázata. 

 

A gyakoribb idegrendszeri megbetegedések 

azonosítása jellegzetes tüneteik alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, idegsejt (neuron), akciós 

potenciál, ingerküszöb, szinapszis, reflexkör, szomatikus és vegetatív 

idegrendszer, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg, 

dúc, mag, ideg, pálya, szürkeállomány, fehérállomány. 



 

11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 72 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

A 11. évfolyam fő témái a molekuláris genetika, az evolúció, az ökológia és az emberi 

viselkedés. E témakörök feldolgozásának középpontjában az emberi szervezet felépíté-

sének és működésének, az ember testi és lelki egészsége közti kapcsolatnak a megértése 

áll. Ennek elemzése különböző szerveződési szinteken – sejt, szövet, szerv, szervrend-

szer, szervezet –, de azonos céllal történik. Az egyed feletti szintek az ember esetében 

átvezetnek a társadalmi jelenségek világába. A biológia e téren egyrészt a határterülete-

ket érintve a kapcsolatok felismeréséhez vezet, másrészt annak elfogadását eredménye-

zi, hogy az emberi társadalom tartósan csak a természeti környezetbe illeszkedve ma-

radhat fenn. A fenntarthatóság mint cél nem egy kész algoritmus megtanulását igényli – 

ilyen jelenleg nincs –, hanem a biológiai ismeretek kreatív, átgondolt alkalmazását a 

társadalmi élet területén is. Az ismereteknek ahhoz a felismeréshez is el kell vezetniük, 

hogy az ember testi és lelki egészségét közvetlenül, egyéni szinten is befolyásolja. A 

tanulás során az elméleti háttér ismerete párosul a természettudományos gondolkodás 

módszereivel és a vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati készségekkel. A témakörök biz-

tosítják a tudás rendszerszerű építését, kapcsolódnak a mindennapi élet problémáihoz. 

Megjelennek a biológiai szerveződés egymásba épülő szintjei, a különféle élő rendsze-

rek és a közöttük lévő összefüggések. Megismerésük során a tanulók követik az anyag, 

az energia és az információ átadásának útjait, megfigyelhetik az állandóság és változás 

jelenségeit. Az ember megismerésekor a tanulók nemcsak a testi felépítést, hanem a lel-

kialkatot, az önismerettel, a tartós és kiegyensúlyozott társas kapcsolatokkal összefüggő 

biológiai kérdéseket is vizsgálják. Az élettelen és az élő természet kapcsolatába, az élet-

közösségek bioszféra szintjéig követhető felépülésébe és működésébe való bepillantás 

formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot szolgáló közösségi cselek-

vésben való aktív részvétel képességét. 
 

 

Tematikai egység Nemzedékről nemzedékre–Az öröklődés törvényei 
I: 12 

E:6 
L:3 

Előzetes tudás 
A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma. 
Az ivaros szaporodás genetikai lényege. Vércsoport-antigének. 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Az információ-kifejeződés folyamatainak megértése az élővilágban. A tu-

dományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának belátá-

sa, a módszerek tudatos alkalmazása. A problémák tudatos azonosítása, 

feltevések megvizsgálása. 
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlatialkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

Öröklődnek-e a szerzett tulajdonságok? 

Mi magyarázza az öröklött tulajdonságok 

megjelenését vagy eltűnését? Milyen 

mértékben befolyásolhatja a környezet vagy a 

nevelés az öröklött jellegek megnyilvánulá-

sát? Mi az oka és jelentősége biológiai sokfé-

leségünknek? 

Mendel módszereinek, eredményeinek és 

ezek érvényességi körének értelmezése. 

Öröklött jelleg megjelenésének számszerű 

megadása (az öröklésmenet ismeretében). 

Következtetés allélkölcsönhatásra (az elosz-

lás ismeretében). 

Családfa elemzése. Ikervizsgálatok értelmezése. 
 

Ismeretek: 
Mendel szemléletmódja (a gén mint szerkezet 

nélküli egység), módszere, eredményei. 

Allélkölcsönhatások (dominancia). Példák 

emberi tulajdonságok öröklődésére. 

A beltenyésztés és kockázata (állattenyésztés, 

természetvédelem, rokonházasság veszélye). 

Példák hajlamok öröklésére. Kockázati té-

nyezők és gének kölcsönhatása. Az egyén és 

a társadalom együttélése öröklött hiányokkal 

(diéta). 

A genetikai sokféleség jellemzése (allélszám) 

és biológiai szerepe (nemesítés, az alkalmaz-

kodás lehetősége). 

A környezet hatása mennyiségi jellegek örök-

lésére, sok gén – egy tulajdonság kapcsolat. 

Kockázati tényező és elővigyázatosság 

értelmezése genetikai példán. 

 

Minőségi és mennyiségi jelleg megkülön-

böztetése. Mennyiségi eloszlás grafikus 

megjelenítésének értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, 
beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás). 

Tematikai egység Megfejthető üzenetek –Molekulárisgenetika 
I: 12 

E:6 
L:3 

Előzetes tudás 
A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel). 
A sejt fölépítése. 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. Vizsgálati módszerek, tudo-

mányos eredmények, és ezek érvényességi körének értelmezése. Az or-

voshoz fordulás céljának, helyes időzítésének megértése. 

Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iránti 

igény felkeltése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mi magyarázza tulajdonságok csoportjainak 

együttes öröklését? Miből vannak, hol van-

nak és hogyan működnek a gének? Mi rögzí-

ti bennük az információt? 

Mi a szerepe a szexualitásnak a faj szempont-

jából? 

Mi hangolja össze sejtjeink génműködését? 

Miért jönnek létre daganatos megbetegedé-

sek? Miért fejlődünk, öregszünk, és miért 

halunk meg? 

Hogyan, miért és milyen mértékben 

avatkozhat bele az ember a genom 

működésébe? 

Miben segíthet a számítógép használata a 

génműködés megértésében, a személyre sza-

bott gyógyításban, a múlt feltárásában? Isme-

retek: 

 
 

Az osztódások szerepének értelmezése a testi 

és ivarsejtek létrejöttében és a genetikai sokfé-

leség fenntartásában. 

A nukleinsavak örökítő szerepének bizonyítá-

sa. 

Kodon-szótár használata. 

 

Génmutáció következményének értelmezése 

Kodon-szótársegítségével. 

 

Szabályozott génműködés értelmezése ábra 

alapján. 

Daganatra utaló jelek felismerése. Sebkeze-

lés elsajátítása. 

 

Az érvek és ellenérvek összevetése. In-

formációforrások kritikus értékelése. 

A genetikai kapcsoltság és oka (kromoszó-

mák). 

A számtartó és a számfelező osztódás; a sejt-

ciklus. 

A nukleinsavak alapfelépítése. 

A vírusok szaporodása, vírus okozta betegsé-

gek. 

Testi és ivari kromoszómák. 

A DNS megkettőződése, információáramlás a 

fehérjék szintézise során (gén > fehérje > jel-

leg). 

A mutációk típusai, mutagén tényezők (sugár-

zás, vegyületek). Példa a génműködés szabá-

lyozottságára. A szabályozott működés zavara 

(daganatos betegségek). Az őssejtek lehetsé-

ges felhasználása. Tartós károsodás (szövetel-

halás) és regeneráció. Az öregedés lehetséges 

okai. 

A géntechnológia lehetőségei, kockázatai és 

néhány alkalmazása (genetikailag módosított 

élőlények, génterápia). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 
differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO. 

Tematikai egység Szaporodás, szexualitás 
I: 12 

E:6 
L:3 

Előzetes tudás 
Genetika: mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok 
hatásmechanizmusa, visszacsatolások. 



 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusainak megérté-

se a szaporodás és az öröklődés kapcsolatainak példáján. Az egyirá-

nyú és a körfolyamatok közti különbség megértése a nemi működé-

sek példáján. 

A felelős párkapcsolatok gyakorlását és a pályaválasztást 

segítőönismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mi magyarázza az ivaros úton létrejött utódok 

sokféleségét, az ivarsejtek és az ivarsejteket 

létrehozó egyedek különbségeit, a férfi és nő 

biológiailag eltérő jellemzőit? Ismeretek: Iva-

ros és ivartalan szaporodásformák az élővilág-

ban. Mitózis és meiózis. Klónozás. 

Kromoszomális, elődleges és másodlagos ne-

mi jellegek. 

A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek felépíté-

se, működése, a nemi működések szabályozá-

sa. Fogamzásgátlás. Családtervezés és lehető-

ségei. A megtermékenyülés, a méhen belüli 

élet fő jellemzői. 

A magzati élet védelme. Születés. 

A születés utáni élet fő szakaszainak biológiai 

jellemzői. 

 
 

Az ivartalan és az ivaros szaporodás 

összehasonlító jellemzése. 

Az ivarsejtek összevetése. 

A ciklikus működések megértése. 

A családtervezés lehetőségei kapcsán érvek és 

tények megbeszélése. 

 

Filmek, folyamatábrák, makettek 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás (szexualitás), klónozás, tüsző, sárgatest, tü-

szőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatestserkentő és sárgatest- 

hormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, 
menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

Tematikai egység A biológiai evolúció 
I: 12 

E:6 
L:3 

 

Előzetes tudás 

Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz. Az 

alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 
egyéni életben. 

 

 

 

A tematikai egy-

ség fejlesztési cél-

jai 

Módszerek, tudományos eredmények és ezekérvényességi körének elem-

zése. A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az elkép-

zelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek megszületé-

seként és háttérbe szorulásaként. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekap-

csolása. 

Természeti értékek és károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési 

lehetőségek felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. 

A fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Hogyan alkalmazkodnak az élőlénycsopor-

tok a változó körülményekhez? Hogyan be-

folyásolható ez a folyamat az ember által 

szándékosan (nemesítés) vagy akaratlanul 

(járványok kialakulása). Minek alapján kö-

vetkeztethetünk a jelenből a múltra, és mi 

jelezhető előre a jövőből? 

Mikor és hogyan befolyásolhatják kis válto-

zások (pl. egyéni döntések) a jövőt meghatá-

rozó folyamatokat? 

Ismeretek: 

Darwin és kortársainak érvei a fajok válto-

zása mellett. 

Az evolúció darwini leírása. 

A genetikai változatosságot növelő és csök-

kentő tényezők. 

A fosszíliák értelmezése: az egykori élőlé-

nyek rekonstrukciója (korreláció), a lelet ko-

ra. 

Rezisztens kórokozók, gyomok megjele-

nése és terjedése. Fajok, csoportok kihalá-

sának lehetséges okai. 

Vitatott kérdések (irányultság, önszervező-

dés, emberi evolúció). 

 
 

Az evolúciós gondolat változásának 

értelmezése. 

Populációgenetikai folyamatok értelmezése. 

A korreláció-elv alkalmazása. 

A módszerek korlátainak, feltételeinek elemzé-

se. 

 

Érvek és ellenérvek összevetése, az evolúció 

mechanizmusaira vonatkozó információforrá-

sok kritikus felhasználása. 

 

Palacknyakhatás értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Evolúció, kiválogatódás (szelekció), fosszília, korreláció, törzsfa. 

Tematikai egység Az ember egyéni és társasviselkedése 
I: 12 

E:6 
L:3 

Előzetes tudás 
Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, 
ivadékgondozás). 

 

 

 
A tematikai egy-

ség fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti 

együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség, valamint a szülők, a csa-

lád, a környezet fontosságának felismerése a függőségek megelőzésében. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása. 

Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek 

felismerése. A fogyatékkal élő emberek megismerése, állapotuk 

megértése. 

A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az ér-

telmi fejlődés kapcsolatának megismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

Miben közösek az emberi és az állati csopor-

tok, és miben különbözünk egymástól? Ho-

gyan befolyásolják a közösség elvárásai 

egyéni életünket és egészségünket? Mi éb-

reszti fel és mi gátolja az emberi együttműkö-

dés és agresszió formáit? 

Ismeretek: 

Az emberi csoportokra jellemző társas vi-

szonyok: utánzás, empátia, tartós kötődés 

(párkapcsolat, család), csoportnormák és 

ezzel kapcsolatos érzelmek. 

A szabálykövetés és szabályteremtés példái. 

Az idegen csoportoktól való elkülönülés és 

az eltérő csoportok közti együttműködés bi-

ológiai háttere. 

Az ember mint megismerő lény (utánzás, 

belátás, párbeszéd, gondolati sémák, előí-

téletek). 

Szociokulturális hatások (testkép, fogya-

tékkal élők, idős emberek, betegek, mag-

zatok életének értéke). 

Az érzelmek biológiai funkciói, megküzdési 

stratégiák. A depresszió, a feloldatlan, tartós 

stressz lehetséges okai, káros közösségi hatá-

sai (agresszió, apátia), testi hatásai, a meg-

előzés és a feloldás lehetséges módjai. 

 
 

Az állati és az emberi csoportokban uralkodó 

kapcsolatok különbségeinek megfogalmazása. 

Az agressziót és gondoskodást kiváltó té-

nyezők különbségeinek megfogalmazása az 

állatok és az ember között. 

A tartós és kiegyensúlyozott párkapcsolatot 

fenntartó és fenyegető hatások értelmezése. 

Bizonyítás, meggyőzés, művészi hatás, mani-

puláció, reklám, előítélet felismerése és meg-

különböztetése. 

 

Az alternatív gyógyászat lehetőségeinek és 

kockázatainak értelmezése. 

 

A kémiai és a viselkedési függőségek közös jel-

legzetességeinek fölismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 
kommunikáció, stressz, megküzdés, függőség. 

Tematikai egység Gazdálkodás és fenntarthatóság 
I: 12 

E:6 
L:3 

Előzetes tudás 
Életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés. 
Genetikai sokféleség. 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 

Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. 

Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, 

földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata. 

A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak 

elemzése, elkerülésük lehetőségei. 

Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet 

minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe. 

Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban és kisközösségekben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Hogyan határozzák meg a természeti feltéte-

lek az emberi létet? Milyen mértékig és 

mennyire tartósan befolyásolhatjuk e feltéte-

leket? Mik a történelem biológiai tanulsá-

gai? Milyen gazdálkodási és gondolkodási-

életmódbeli formák lehetnek fennmaradá-

sunk feltételei? 

Ismeretek: 

Az ember hatása a földi élővilágra a történe-

lem során. Önpusztító civilizációk és a ter-

mészeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiir-

tása, az élőhelyek beszűkítése és részekre 

szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fa-

jok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. 

Fajok, területek és a biológiai sokféleség 

védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének 

lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti 

hátterének fő tényezői (fogyasztás, városia-

sodás, fosszilis energia felhasználása, globa-

lizáció). 

 
 

A fenntartható gazdálkodás biológiai feltétele-

inek megfogalmazása. 

 

A természetvédelem genetikai hátterének ér-

telmezése. 

 

Az ökológiai lábnyom csökkentése lehető-

ségeinek megfogalmazása az iskolai, ill. la-

kókörnyezetben. 

Autonómia és együttműködés lehetőségeinek 

elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, 
kibocsátás (emisszió), határérték, környezeti terhelés. 

A fejlesztésvárt 

eredményei a há-

rom évfolyamos 

A tanuló gyakorlatot szerez a biológia különböző szerveződési szintjein 

– sejt, szerv, szervrendszer, egyed és egyed feletti szintek – a felépítés 

és működés kapcsolatainak meglátására és elemzésére.  

ciklus végén A működés törvényszerűségeit képes lesz valamilyen sokaság alkotóinak 

közös viselkedésében keresni, legyenek azok gének, egyedek vagy fajok, 

s ezt a funkciót e működések magasabb szerveződési szintben betöltött 

szerepeként értelmezni. 

Ismeri az emberi és állati közösségekben a meghatározó társas kapcsola-

tok biológiai funkcióit. Szemléletében megjelenik a folyamatok egysze-

riségét, megismételhetetlenségét jelentő történetiség is. 

Ismeri egy-két jelentős külföldi és hazai természettudós kutatási 
eredményeinek lényegét. 

Képes értelmezni fénymikroszkópos képet a megismerés folyamatában, 

önálló tanulása során használja az internet és a könyvtár nyújtotta lehe-

tőségeket. 

Érti a személyes felelősségét a fertőzések megelőzésében, és a sikeres 

gyógyulás érdekében. 

Képes egyszerű kísérleteket elvégezni, megfigyeléseit és tapasztalatait 

megfogalmazni, leírni. 

Képes a problémák tudatos azonosítására, megoldására, a hipotézisek 

megvizsgálására. 



 

 

12. évfolyam 

Amennyiben a biológia érettségi választott tantárgy, ebben az esetben az érettségi témakörök 

feldolgozása a 12. évfolyam anyaga. 

I: 32 óra 

E: 32 óra  

L: 32 óra 

 

  



 

FIZIKA 
 

A természettudományos műveltség minden ember számára fontos. A fizika tanítását nem az 

alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdjük:minden témakörben 

mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, praktikus, hasznos ismeretek-

kel indítjuk a tananyag feldolgozását. Senki ne érezhesse úgy, hogy a fizika tanulása haszon-

talan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell vezetnünk tanítványainkat 

arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén megjelenik, ismerete gyakorlati 

előnyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-tanulási folyamatból száműzni szeret-

nénk az absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez rendelhető készség- és képességelemeket. 

Célunk a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megterem-

tése a motiváció folyamatos fenntartásának és minden diák eredményes tanulásának érdeké-

ben, mely megteremti a lehetőségét annak, hogy tanítványaink logikusan gondolkodó, a világ 

belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké váljanak. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, értel-

mezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a körü-

löttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben lehető-

vé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a tehetséggondozás, az 

önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos pályára készülők számára 

megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A felnőttképzési fizika tanterv nem a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” számí-

tási feladatokon alapul. Számításokat csak olyan esetekben végzünk, amikor az a tananyag 

mélyebb megértését szolgálja vagy a számértékek önmagukban érdekesek. 

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern tananyagok is 

helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák különböző 

kontextusban ismétlődhetnek is. Ezek az ismétlődések természetes módon adódnak abból, 

hogy a tantervben nem teljesen a fizika tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét 

követjük, hanem a mindenki számára fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemu-

tatására törekszünk. 

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy belső összefüggéseinek rendszerét 

is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megfelelő 

szövegértés. 

Az önálló tanuláshoz nélkülözhetetlen az információs források helyes alkalmazása. Fontos 

megértetni a diákokkal, hogy az, ahogyan a világot a médiában ábrázolják, nem azonos a va-

lósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát láthatjuk. A 

dokumentum- és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a gyártási mechanizmusokban 

vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek felfejtése. Valódi tudományos 

ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, tárgyilagosan megvilágítva, megfele-

lő tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tapasztalat, az értelme-

zés, a megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például matematikai mű-

veletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok jelen képzésben kizárólag a 

megértést segítő eszközök. 

A felnőttek középiskolája 9–12. osztályos fizikaoktatásának feladata a 7-8. évfolyamra építve 

olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középisko-

lai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (általános iskolai, illetve meg-

szakított középiskolai) tanulmányait, rendezve és kiegészítve ezek eredményeit. A felnőttek 

szakközépiskolái ezzel együtt meghatározott szakmai tudást adnak. Ebből kiindulva 

 felnőttek középiskolája megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felső-

fokú továbbtanulás, a munkaerő-piacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai 



 

végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevé-

kenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az 

élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Al-

kalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való tájékozott-

ságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik 

kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, 

szocializálására. 

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

rendszerei, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátí-

tási eszközei is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési művele-

teket tartalmaznak. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gya-

korlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek lét-

rehozására. Hangsúly került arra, hogy a reproduktív gondolkodást továbbfejlesszük, a prob-

lémamegoldó és a kreatív szemlélet kialakítására. Mindezek a felnőttek középiskolái kiemelt 

feladataihoz kapcsolódnak. 

Lényeges, hogy a fizika egyes témaköreinek feldolgozása mindenki számára fontos témákkal, 

praktikus, a hétköznapokban is alkalmazható ismeretekkel kezdődjön. Így a tanulók felfedezik 

az ismeretek hasznát, érezni fogják, hogy a fizika az élet szinte minden területén megjelenik. 

A célok megvalósítása érdekében az iskolai oktatás és nevelés során figyelembe kell venni a 

fizikai megismerés módszereit, fejlődésének jellemzőit. A jelenségek közös megfigyeléséből, 

kísérleti tapasztalatokból kiindulva juttatjuk el a tanulókat az átfogó összefüggések, törvény-

szerűségek felismeréséhez. Ezek eredményeit grafikus megjelenítéssel, a sejtett összefüggé-

sek matematikai formába öntésével, szabatos megfogalmazással kell rögzíteni. Az ellenőrzé-

sek elvégzése is fontos része a fizikai megismerésnek, mely adott esetben a téves eredmények 

cáfolatát vagy a modellalkotást is magában foglalja. 



 

9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 72 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység A mozgás leírása 
I: 24 

E:12 

L:6 

Előzetes tudás Sebesség, vektorok, függvények. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A közlekedés mint rendszer értelmezése, az állandóság és a változás 

megjelenítése a mozgások leírásában. Az egyéni felelősségtudat formá-

lása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

Járművek sebessége, gyorsítása, fékezése. 

Milyen a biztonságos (és kényelmes) köz-

lekedés? (Pl. tempomat, távolságtartó ra-

dar, tolató radar.) 

Ismeretek: 

Kinematikai alapfogalmak: út, elmozdulás, 

sebesség, átlagsebesség. 

A sebesség különböző mértékegységei. 

A gyorsulás fogalma, mértékegysége. 

A szabadesés út-idő összefüggése. A 

szabadesés és a gravitáció kapcsolata. 

Az egyenletes körmozgást leíró kinematikai 

jellemzők (pályasugár, kerületi sebesség, 

fordulatszám, keringési idő, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás). 

Út-idő és sebesség-idő grafikonok készítése, 

elemzése. 

Számítások elvégzése az egyenes vonalú 

egyenletes mozgás esetében. 

A sebesség és a gyorsulás fogalma közötti 

különbség felismerése. 

A közlekedés kinematikai problémáinak 

gyakorlati, számításokkal kísért elemzése, pl. 

 adott sebesség eléréséhez szükséges idő; 

 a fékút nagysága; 

 a reakcióidő és a féktávolság kapcsolata. 

Hétköznapi körmozgásokhoz kapcsolódó 

számítások, pl. autó, kerékpár vagy görkor-

csolya kerekeinek fordulatszáma, ill. kerü-

leti pontjának centripetális gyorsulása adott 

sebességnél. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, gyorsulás, szabadesés, egyenletes körmozgás. 

 

 

Tematikai egység A mozgás változásának oka 
I: 24 

E:12 

L:6 

Előzetes tudás A sebesség és a gyorsulás fogalma. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése az állandóság és változás ok-okozati 

kapcsolatán keresztül a közlekedés rendszerében. Környezettudatos 

gondolkodás formálása. A közlekedésbiztonság, a kockázatok és 

következmények felmérésén keresztül az egyéni, valamint a társas 

felelősségérzet, az önismeret fejlesztése és a családi életre nevelés. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Az utasok terhelése egyenes vonalú egyenletes 

és egyenletesen gyorsuló mozgás esetén. 

A súrlódás szerepe a közlekedésben, például: 

ABS, fékerő szabályozó, a kerekek tapadása 

(az autógumi szerepe). 

Az eredő erő szerkesztése, kiszámolása egy-

szerű esetekben. 

A súrlódás szerepe a gépjármű mozgása és irá-

nyítása szempontjából. 

Az energiatakarékos közlekedés, a környezet-

tudatos, a természet épségét óvó 

A gépjárművek fogyasztását befolyásoló té-
nyezők. 
Az utasok védelme a gépjárműben: 

 gyűrődési zóna; 

 biztonsági öv; 

 légzsák. 

Ismeretek: 

Az erő fogalma, mérése, mértékegysége. 

Newton törvényeinek megfogalmazása. 

Speciális erőhatások (nehézségi erő, nyo-

móerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, 

rugóerő). 

A rugók erőtörvénye. 

A lendület fogalma. Lendület-megmaradás. 

Az ütközések típusai. 
Az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele. 

közlekedési magatartás lehetőségeinek feltárá-

sa. 

A közlekedésbiztonsági eszközök működésé-

nek összekapcsolása az alapul szolgáló fizikai 

elvekkel, a tudatos és következetes használat 

iránti igény. 

A kanyarodás vezetéstechnikai elemeinek ösz-

szekapcsolása ezek fizikai alapjaival. 

A test súlya és a tömege közötti különbségté-
tel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömeg, erő, eredő erő, tehetetlenség, súly, lendület, lendületmegmaradás. 

 

Tematikai egység 
Mechanikai munka, energia, teljesítmény 
Egyszerű gépek a mindennapokban 

I: 24 

E:12 
L:6 

Előzetes tudás 
A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok felbontása 
összetevőkre. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az energiafogalom mélyítése, kiterjesztése. A munka, az energia és a 

teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és a köznapi 
szóhasználat különbözőségének bemutatása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 
Problémák, jelenségek, gyakorlati A mechanikai energia tárolási lehetőségeinek 

felismerése. 

A mechanikai energiák átalakítási 

folyamatainak ismerete. 

A mechanikai energia-megmaradás tételének 

bemutatása szabadesésnél. Számítási felada-

tok a teljesítménnyel kapcsolatban. 

Az egyensúly és a nyugalom közötti különbség 

felismerése konkrét példák alapján. 

Számos hétköznapi példa az egyszerű gépek 

használatára (pl. háztartási gépek, építkezés a 

történelem folyamán, sport). 

A különféle egyszerű gépek működésének 

alkalmazások: 

Gépek, járművek motorjának teljesítménye. 

Az emberi teljesítmény fizikai határai. 

A súrlódás és a közegellenállás hatása a 

mechanikai energiákra. 
Egyensúlyi állapotok: 

 biztos, 

 bizonytalan, 

 közömbös, 

 metastabil. 

Miért használunk egyszerű gépeket? Egyszerű 
gépek a gyakorlatban: 



 

 egyoldalú és kétoldalú emelő; értelmezése a vizsgált példák és mérések 

alapján. 

A helyes testtartás megértése nagy teher 

emelésénél. 

 álló- és mozgócsiga; 

 hengerkerék; 

 lejtő; 

 csavar; 

 ék. 

Csontok, ízületek, izmok. 

Ismeretek: 

Munkavégzés, a mechanikai munka fogalma, 

mértékegysége. 

A helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas 

energia. 

Energia-megmaradás. 

A munkavégzés és az energiaváltozás 

kapcsolata. 

A teljesítmény fogalma, régi és új mértékegy-

ségei (lóerő, kilowatt). 

Testek egyensúlyi állapota, az egyensúly 

feltétele. 
A forgatónyomaték fogalma. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas 

energia), energiamegmaradás, teljesítmény, egyensúlyi állapot, 
forgatónyomaték, egyszerű gép. 

  



 

10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat: 72 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység Energia nélkül nem megy 
I: 14 

E:7 
L:3 

Előzetes tudás Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra, a környezet és fenn-

tarthatóság, a környezeti rendszerek állapota, valamint az ember 

egészsége vonatkozásában. A tudomány, technika, kultúra szempontjából 

az innováció és a kutatások jelentőségének felismerése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

A helyes táplálkozás energetikai vonatkozásai. 

A legfontosabb élelmiszerek energiatartalmá-

nak ismerete. 

Joule-kísérlet: a hő mechanikai egyenértéke. 

Gépjárművek energiaforrásai, a különböző 

üzemanyagok tulajdonságai. 

Különleges meghajtású járművek: például 

hibridautó, hidrogénnel hajtott motor, 

elektromos autó. 

Ismeretek: 

A hő régi és új mértékegységei: kalória, joule. 

A hőközlés és az égéshő fogalma. 

A fajhő fogalma. 
A hatásfok fogalma, motorok hatásfoka. 

Egyes táplálékok energiatartalmának összeha-

sonlítása. 

Az egészséges táplálkozás jellemzői. 

A hőmennyiség és hőmérséklet fogalmának el-

különítése. 

A gépjárművek energetikai jellemzői és a 

környezetre gyakorolt hatás mérlegelése. 

Új járműmeghajtási megoldások nyomon 

követése gyűjtőmunka alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok. 

 

Tematikai egység Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 
I: 16 

E:8 
L:4 

Előzetes tudás A nyomás. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek tudatosítása az időjárást befo-

lyásoló fizikai folyamatok vizsgálatával kapcsolatban. Az együttműködés, 

a kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunkában 
folytatott vizsgálódás során. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

A légnyomás változásai. A légnyomás függése 

a tengerszint feletti magasságtól és annak élet-

tani hatásai. A légnyomás és az időjárás kap-

csolata. 

Hidro- és aerodinamikai elvek, jelenségek. 

Az áramlások nyomásviszonyai. 

A felhajtóerő mint hidrosztatikai nyomáskülönbség 

értelmezése. 

Az aerodinamikai paradoxon bemutatása. A szél 

épületekre gyakorolt hatásának bemutatása példá-

kon. 

Természeti és technikai példák gyűjtése és a fizikai 

elvek értelmezése a repülés kapcsán (termések, álla-

tok, repülő szerkezetek stb.). 

A légkör áramlásainak fizikai jellemzői, a 

mozgató fizikai hatások. 

A tengeráramlások jellemzői, a mozgató fizi-

kai hatások. 

A víz körforgása. A befagyó tavak. A jéghe-

gyek. A szél energiája. Az időjárás elemei, 

csapadékok, a csapadékok kialakulásának fizi-

kai leírása. A termik szerepe. (Pl. a sárkányre-

pülőnél, vitorlázó ernyőnél.) Repülők szárny-

kialakítása. Hangrobbanás. Légzés. Ismeretek: 

Nyomás, hőmérséklet, páratartalom. A levegő 

mint ideális gáz. A hidrosztatikai nyomás és a 

felhajtóerő. A páratartalom fogalma, a telített 

gőz.A repülés elve. A légellenállás. A repülő-

gépek szárnyának sajátosságai (a szárnyra ható 

emelőerő). 

A jég rendhagyó viselkedése következményeinek 

bemutatása konkrét gyakorlati példákon. 

A szélben rejlő energia lehetőségeinek átlátása. 

A szélerőművek előnyeinek és hátrányainak össze-

gyűjtése. 

Repülésbiztonsági statisztikák elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légnyomás, hidrosztatikai nyomás, hidrosztatikai felhajtóerő, 
aerodinamikai felhajtóerő. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rezgések, hullámok 

I: 14 

E:7 
L:3 

 

Előzetes tudás 

Az egyenletes körmozgás kinematikájának és dinamikájának 
alapfogalmai. Vektorok. Rugóerő, rugalmas energia. Mechanikai 

energiamegmaradás. 

 
A tematikai egy-

ség fejlesztési 

céljai 

Rezgések és hullámok a Földön a felépítés és működés viszonyrendszerében. 

A jelenségkör dinamikai hátterének értelmezése. A társadalmi felelősség 

kérdéseinek hangsúlyozása a természeti katasztrófák bemutatásán keresztül. 

A tudomány, a technika, a kultúra szempontjából az időmérés és az építmé-

nyek szerkezeti elemeinek 
bemutatása. A kezdeményezőkészség és az együttműködés fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: Periodikus jelenségek (rugóhoz erősí-

tett test rezgése, fonálinga mozgása). Csilla-

podó rezgések. Kényszerrezgések. Rezonan-

cia, rezonancia-katasztrófa. Mechanikai hul-

lámok kialakulása. Földrengések kialakulá-

sa, előrejelzése, tengerrengések, cunamik. 

Az árapály-jelenség. A Hold és a Nap szere-

pe a jelenség létrejöttében. 

A rezonancia feltételeinek bemutatása gyakorlati pél-

dákon a technikában és a természetben. A rezgések ál-

talános voltának, létrejöttének megértése, a csillapodás 

jelenségének felismerése konkrét példákon keresztül. 

A rezgések gerjesztésének felismerése néhány 

gyakorlati példán keresztül. 

A hullámok mint térben terjedő rezgések értel-

mezése gyakorlati példákon keresztül. 

A földrengések létrejöttének elemzése a Föld szer-



 

kezete alapján. 

Ismeretek: 
A harmonikus rezgőmozgás jellemzői: 

– rezgésidő (periódusidő), 

– amplitúdó, 

– frekvencia. 

A harmonikus rezgőmozgás és a fonálinga 

mozgásának energiaviszonyai, a csillapítás 

leírása. 

Hosszanti (longitudinális), keresztirányú 

(transzverzális) hullám. 

A mechanikai hullámok jellemzői: 

hullámhossz, terjedési sebesség. 

A hullámhosszúság, a frekvencia és a 

terjedési sebesség közötti kapcsolat ismerete. 

Huygens munkássága. 

A földrengésekre, tengerrengésekre vonatko-

zó fizikai alapismeretek elsajátítása, a termé-

szeti katasztrófák idején követendő helyes 

magatartás, a földrengésbiztos épületek sajá-

tosságainak megismerése. 

Árapály-táblázatok elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgőmozgás, frekvencia, rezonancia, mechanikai hullám, hul-

lámhosszúság, a hullám terjedési sebessége. 

 

Tematikai egység Szikrák és villámok. Az elektromos áram 
I: 14 

E:7 
L:3 

Előzetes tudás Erő-ellenerő, munkavégzés, elektromos töltés 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az elektromos alapjelenségek értelmezése az anyagot jellemző egyik 

alapvető kölcsönhatásként. A sztatikus elektromosságra épülő technikai 

rendszerek felismerése. Felelős magatartás kialakítása. A veszélyhelyzetek 

felismerése, megelőzése, felkészülés a 
segítségnyújtásra. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Elektrosztatikus alapjelenségek: dörzs-

elektromosság, a töltött testek közötti köl-

csönhatás, földelés. 

A fénymásoló és a lézernyomtató működése. 

A villámok keletkezése, veszélye, a villám-

hárítók működése. 

Az elektromos töltések tárolása: 

kondenzátorok. 

Ismeretek: Ponttöltések közötti erőhatás, az 

elektromos töltés egysége. 

Elektromosan szigetelő és vezető anyagok. Az 
elektromosság fizikai leírásában használatos 
fogalmak: elektromos térerősség, feszültség, 
kapacitás. Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Az elektromos töltés fogalma, az elektrosztati-

kai alapfogalmak, alapjelenségek értelmezése, 

gyakorlati tapasztalatok alapján. A ponttölté-

sek közötti erő kiszámítása. 

Jó szigetelő és jó vezető anyagok felsorolása. 

Egyszerű elektrosztatikai jelenségek felismeré-

se a fénymásoló és a lézernyomtató működésé-

ben, sematikus ábra alapján. 

A villámok veszélyének, a villámhárítók műkö-
désének megismerése, a helyes magatartás elsa-
játítása zivataros, villámcsapás- veszélyes idő-
ben. Az elektromos térerősség és az 
elektromosfeszültség jelentésének megismerése, 
használatuk a jelenségek leírásában, értelmezé-
sében. A kondenzátorok szerepének felismerése 
az elektrotechnikában konkrét példák alapján. 
Az elektromos áram létrejöttének 
megismerése, 



 

Az elektromos áram élettani hatása: az emberi 

test áramvezetési tulajdonságai, idegi áram-

vezetés. 

Az elektromos áram élettani szerepének, az 

orvosi diagnosztikai és terápiás alkalmazá-

soknak az ismerete. 

A hazugságvizsgáló működése. Isme-

retek: 

Az elektromos áram fogalma, az áramerősség 
mértékegysége. 

Az elektromos ellenállás fogalma, mértékegy-

sége. 

Ohm törvénye vezető szakaszra. 

A vezetők elektromos ellenállásának 

hőmérsékletfüggése. 

Az elektromos áram hő-, fény-, kémiai és 

mágneses hatásának megismerése. 

Orvosi alkalmazások: az EKG, EEG 

felhasználási területeinek, diagnosztikai 

szerepének átlátása. 

Az elektromos ellenállás kiszámítása, mérése; 

a számított és mért értékek összehasonlítása, 

következtetések levonása. 

Az emberi test (bőr) ellenállásának mérése 

különböző körülmények között, következ-

tetések levonása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos kölcsönhatás, elektromos töltés, szigetelő anyag, vezető anyag, 

elektromos térerősség, elektromos mező, elektromos feszültség, kondenzá-

tor. 
Elektromos áram, elektromos ellenállás. 

 

Tematikai egység Lakások, házak elektromos hálózata 
I: 14 

E:7 
L:3 

Előzetes tudás 
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás 
fogalma. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A háztartás elektromos hálózatánakmint technikai rendszernek azonosí-

tása, az érintésvédelmi szabályok elsajátítása, családi életre nevelés. A 

környezettudatosság és energia hatékonyság szempontjainak megjele-

nése a mindennapi életben az elektromos energia 
felhasználásában. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Elektromos hálózatok kialakítása lakásokban, 

épületekben, elektromos kapcsolási rajzok. 

Az elektromos áram veszélyei, konnektorok 

lezárása kisgyermekek védelme érdekében. 

A biztosíték (kismegszakító) működése, 

használata, olvadó- és automata biztosítékok. 

Háromeres vezetékek használata, a földvezeték 

szerepe. 

Különböző teljesítményű fogyasztók összeha-

sonlítása. Az energiatakarékosság kérdései, 

vezérelt (éjszakai) áram. 

A villanyszámla elemzéseIsmeretek: Soros és 

párhuzamos kapcsolás. 

Az elektromos munkavégzés és a Joule-hő fo-
galma, az elektromos teljesítmény kiszámítása. 

Egyszerűbb kapcsolási rajzok értelmezése, 

áramkör összeállítása kapcsolási rajz alapján. 

A soros és a párhuzamos kapcsolások legfon-

tosabb jellemzőinek megismerése, feszültség- 

és áramerősség viszonyok vizsgálata méréssel, 

összefüggések felismerése az adatok alapján. 

Az elektromosság veszélyeinek megismerése. 

A biztosítékok szerepének megismerése. 

Az elektromos munkavégzés, a Joule-hő, va-

lamint az elektromos teljesítmény kiszámítá-

sa, fogyasztók teljesítményének összehasonlí-

tása. 

Az energiatakarékosság kérdéseinek ismerete, 

a villanyszámla értelmezése. 

Hagyományos izzólámpa és azonos fényerejű, 

fehér LED-eket tartalmazó lámpa elektromos 

teljesítményének összehasonlítása. 



 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során 

szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika 

átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezé-

sére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Legyen ké-

pes egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtele-

nektől elválasztani, tudjon egyszerűbb számításokat elvégezni és helyes 

logikai következtetéseket levonni. Tudja helyesen használni a tanult me-

chanikai és elektromosságtani alapfogalmakat (tehetetlenség, sebesség, 

gyorsulás, tömeg, erő, erőtörvények, lendület, munka, energia, teljesít-

mény, hatásfok, tömegközéppont, forgatónyomaték, perdület, áramerős-

ség, feszültség, ellenállás). Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, 

a tanult legfontosabb törvényszerűségek érvényesülésére a természetben, a 

technikai eszközök esetében. Tudja a tanult mértékegységeket a minden-

napi életben is előforduló mennyiségek esetében használni. Legyen képes 

a számítógépes világhálón a témához kapcsolódó érdekes és hasznos ada-

tokat, információkat gyűjteni. Ismerje a tanulmányok során előforduló fon-

tosabb hétköznapi eszközök működési elvét, biztonságos használatát. Le-

gyen tisztában saját szervezete működésének fizikai aspektusaival, vala-

mint a mozgás, tájékozódás, közlekedés, a háztartás energetikai ellátásá-

nak (világítás, fűtés, elektromos 

rendszer, hőháztartás) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek 

gyakorlati alkalmazásaival. 



 

11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 72 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység A hang és a hangszerek világa 
I: 16 

E:8 
L:4 

Előzetes tudás A rezgések fizikai leírása. A sebesség fogalma. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A hang szerepének megértése az emberi szervezet megismerésében, az 
ember egészséges érzékelésében, a kommunikációs rendszerekben. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

Hangsebesség-mérés. A hangsebesség függése 

a közegtől. 

Doppler-hatás. 

Az emberi hangérzékelés fizikai alapjai. Az 

emberi fül felépítése. 

Hangkeltő eljárások, hangszerek. 

A húrok rezgései, húros hangszerek. 

A sípok fajtái. 

A zajszennyezés. 

Ultrahang a természetben és a gyógyászatban. 

Ismeretek: 

A hang fizikai jellemzői. 

A hang terjedésének mechanizmusa. 

Hangintenzitás, a decibel fogalma. 

Filharmonikusok. 

A hangmagasság és frekvencia kapcsolatának 

kísérleti bemutatása. 

Legalább egy hangsebesség-mérés elvégzése. 

Közeledő, illetve távolodó autók hangjának 

vizsgálata, a frekvenciaváltozás kvalitatív értel-

mezése. Felhasználási területek bemutatása 

gyűjtőmunka alapján. 

Néhány jellegzetes hang elhelyezése a decibel-

skálán önálló információkeresés alapján. 

Kísérlet húros hangszeren: felhang megszólalta-

tása, a tapasztalatok értelmezése. A hangolás be-

mutatása. Vizet tartalmazó kémcsövek hangma-

gasságának vizsgálata, zárt és nyitott síp hangjá-

nak összehasonlítása. 

Gyűjtőmunka a fokozott hangerő egészségkáro-

sító hatásával, a hatást csökkentő biztonsági in-

tézkedésekkel kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, felharmonikus. 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vízkörnyezetünk fizikája 
I: 16 

E:8 
L:4 

Előzetes tudás Fajhő, hőmennyiség, energia. 

 
A tematikai egy-

ség fejlesztési cél-

jai 

A környezet és a fenntarthatóság kérdéseinek értelmezése a 

vízkörnyezet kapcsán, a környezettudatosság fejlesztése. 

Halmazállapot-változások sajátságainak azonosítása termikus rendszerek-

ben, a fizikai modellezés képességének fejlesztése. A képi és verbális in-

formációfeldolgozás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A víz különleges tulajdonságai (rendhagyó 

hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), 

ezek hatása a természetben, illetve 

A különböző halmazállapotok meghatározó tu-

lajdonságainak rendszerezése, ezek értelmezése 

részecskemodellel és kölcsönhatás-típusokkal. 
A jég rendhagyó hőtágulásából adódó 



 

mesterséges környezetünkben. Halmazálla-

pot-változások (párolgás, forrás, lecsapó-

dás, olvadás, fagyás, szublimáció). A nyo-

más és a halmazállapot-változás kapcsola-

ta. 

Kölcsönhatások határfelületeken (felületi 

feszültség, hajszálcsövesség). 

Lakóházak vizesedése. Vérnyomás, vér-

áramlás. Ismeretek: 

A szilárd anyagok, folyadékok és gázok tu-

lajdonságai. A halmazállapot-változások 

energetikai viszonyai: olvadáshő, forráshő, 

párolgáshő. 

teendők, szabályok összegyűjtése (pl. a mély-

ségi fagyhatár szerepe az épületeknél, vízellá-

tásnál). 

Hőmérséklet-hőmennyiség grafikonok készíté-

se, elemzése halmazállapot- változásoknál. 

A végső hőmérséklet meghatározása különbö-

ző halmazállapotú, ill. különböző hőmérsékle-

tű anyagok keverésénél. 

A felületi jelenségek önálló kísérleti vizsgála-

ta. 

A vérnyomásmérés elvének átlátása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, termikus egyensúly, felületi 
feszültség. 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, 

képrögzítés a 21. században 

I: 16 

E:8 
L:4 

Előzetes tudás 
Mechanikai rezgések, elektromágneses hullámok. Az elektromágneses 
hullámok természete. 

 
A tematikai egy-

ség fejlesztési 

céljai 

Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai rendszerek értel-

mezése. Szerepük megértése az adatrögzítésben, az adatok továbbításában. 

Képalkotási eljárások, adattárolás és továbbítás, orvosi, diagnosztikai eljá-

rások előfordulásának, céljainak, legfőbb sajátosságainak felismerése a 

mindennapokban. Az innovációk 
szerepének felismerése a tudományban, technikában és kultúrában. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

A korszerű kamerák, antennák, vevőkészü-

lékek működésének legfontosabb elemei. 

Az elektromágneses hullámok elhajlása, 

szóródása, visszaverődése az ionoszférából. 

A mobiltelefon felépítése és működése. 

A teljes visszaverődés jelensége. Üvegszálak 

optikai kábelekben, endoszkópokban. 

Diagnosztikai módszerek célja és fizikai 

alapelvei a gyógyászatban (a testben kelet-

kező áramok kimutatása, röntgen, képalkotó 

eljárások, endoszkóp használata). Terápiás 

módszerek célja és fizikai alapelvei a 

gyógyászatban. 

Elektronikus memóriák.nMágneses memóri-

ák. CD, DVD. 
A képek és hangok kódolása. 

Az elektromágneses hullámok szerepének felis-

merése az információ- (hang, kép) átvitelben. 

A mobiltelefon legfontosabb tartozékainak 

(SIM kártya, akkumulátor stb.) kezelése, 

funkciójuk megértése. 

Az aktuálisan legmodernebb mobilkészülékek-

hez rendelt néhány funkció, szolgáltatás értel-

mezése fizikai szempontból, azok alkalmazása. 

A kábelen történő adatátvitel elvének megértése. 

Az endoszkópos operáció és néhány diagnosz-

tikai eljárás elvének, gyakorlatának, szervezet-

re gyakorolt hatásának megismerése, az egész-

ségtudatosság fejlesztése. 

A digitális technika leglényegesebb elveinek, a 

legelterjedtebb alkalmazások fizikai alapjainak 

áttekintése konkrét gyakorlati 



 

A fényelektromos hatás jelensége, gyakorlati 

alkalmazása (a digitális kamera, a fénymáso-

ló, a lézernyomtató működése). 

A digitális fényképezés alapjai. Integrált 

áramkörök és felhasználásuk. 

Ismeretek: 

Elektromágneses rezgések nyílt és zárt 

rezgőkörben. 

A rádió működésének elve. A moduláció. 

A bináris kód, digitális jelek, impulzusok. 

A fényelektromos hatás fizikai leírása, 

magyarázata. 

Albert Einstein munkássága. 

példák alapján. 
Kísérletek DVD-(CD-)-vel. 

A legelterjedtebb adattárolók legfontosabb sa-

játságainak, a legújabb kommunikációs lehe-

tőségeknek és technikáknak nyomon követése. 

A digitális képrögzítés elvi lényegének, ill. a 

CCD felépítésének átlátása. A fényképezőgép 

jellemző paramétereinek értelmezése: felbon-

tás, optikai- és digitális zoom. 

Gyűjtőmunka: A „jó” fényképek ké-

szítésének titkai. 

A röntgensugarak gyógyászati szerepének és 

veszélyeinek összegyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektromágneses rezgés, hullám, teljes visszaverődés, adatátvitel, 
adattárolás, információ, fényelektromos hatás. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 
I: 16 

E:8 
L:4 

Előzetes tudás A hő terjedésével kapcsolatos ismeretek. 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A környezettudatos magatartás fejlesztése, a globális szemlélet erő-

sítése. A környezeti rendszerek állapotának, védelmének és fenntart-

hatóságának megismertetése gyakorlati példákon keresztül. Média-

tudatosságra nevelés a szerzett információk tényeken alapuló, 
kritikus mérlegelésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hatásunk a környezetünkre, az ökológiai láb-

nyomot meghatározó tényezők: táplálkozás, 

lakhatás, közlekedés stb. A hatások elemzése 

a fizika szempontjából. A Föld véges 

eltartóképessége. 

Környezetszennyezési, légszennyezési prob-

lémák, azok fizikai hatása. 

Az ózonpajzs szerepe. 

Ipari létesítmények biztonsága. A globális 

felmelegedés kérdése. Üvegházhatás a termé-

szetben, az üvegházhatás szerepe. A globális 

felmelegedéssel kapcsolatos tudományos, po-

litikai és áltudományos viták. 

Ismeretek:A hősugárzás (elektromágneses 

hullám) kölcsönhatása egy kiterjedt testtel. 

Az üvegházgázok fogalma, az emberi tevé-

kenység szerepe az üvegházhatás erősítésé-

ben. A széndioxid-kvóta. 

Megfelelő segédletek felhasználásával a saját 

ökológiai lábnyom megbecsülése. A csökken-

tés módozatainak végiggondolása, környezet-

tudatos fogyasztói szemlélet fejlődése. 

A környezeti ártalmak megismerése, súlyo-

zása (például: újságcikkek értelmezése, a 

környezettel kapcsolatos politikai viták pro- 

és kontra érvrendszerének megértése). A 

globális felmelegedés objektív tényeinek és a 

lehetséges okokkal kapcsolatos feltevéseknek 

az elkülönítése. 

A környezet állapota és a gazdasági érdekek 

lehetséges összefüggéseinek megértése. 

Kulcsfogalmak/ Ökológiai lábnyom, üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs. 

fogalmak  

 



 

12. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 72 óra, esti tagozaton 32 óra; levelező tagozaton 16 óra 

 

Tematikai egység A fény természete és a látás 
I: 16 

E:8 
L:4 

 

Előzetes tudás 

Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás, üvegházhatás. Min-

dennapi ismereteink a színekről, a fény viselkedésére vonatkozó 
geometriai és optikai alapismeretek. 

 

 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A fény kettős természetének megértése. Az absztrakt gondolkodás fej-

lesztése. Ismeretek az emberi szem védelmének fontosságáról és módjai-

ról, az egészséges életmódra törekvés erősítése. A színek szerepe min-

dennapjainkban, a harmonikus színösszeállítás fizikai magyarázata, esz-

tétikai nevelés. A tudomány, a technika, a kultúra szempontjából az in-

novációk (például a holográfia, a lézer) szerepének felismerése. A ma-

gyar kutatók, felfedezők (Gábor Dénes) szerepe a 

lézeres alkalmazások fejlesztésében: a nemzeti azonosságtudat 

erősítése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Elsődleges és másodlagos fényforrások a kör-

nyezetünkben. 

A fénynyaláb. Árnyékjelenségek, a félárnyék 

fogalma. 

A valódi és a látszólagos kép. A szem vázla-

tos felépítése. Gyakori látáshibák. A szem-

üveg és a kontaktlencse jellemzői, a dioptria 

fogalma. Színes világ: vörös, zöld és kék 

alapszínek, kevert színek. A színes monito-

rok, kijelzők működése. 

Szivárvány. Délibáb A léz . 

A háromdimenziós képalkotás aktuális ered-

ményei 

A távcső és a mikroszkóp működésének elve. 

Ismeretek: Az elektromágneses hullám fo-

galma. A fény sebessége légüres térben. 

A fény sebessége különböző anyagokban. 

Planck hipotézise, fotonok. A fénytörés és 

a fényvisszaverődés törvényei. Teljes visz-

szaverődés. Valódi és látszólagos kép. 

Lencsék tulajdonságai, legfőbb jellemzői, 

a dioptria fogalma. A fény felbontása, a 

tiszta spektrumszínek: vörös, narancs, sár-

ga, zöld, kék, ibolya. Tükrök (sík, dombo-

rú, homorú). 

Az elsődleges és másodlagos fényforrások 

megkülönböztetése. Az árnyékjelenségek fel-

ismerése, értelmezése, megfigyelése. 

Egy fénysebesség mérésére (becslésére) al-

kalmas eljárás megismerése. 

Egyszerű kísérletek elvégzése a háztartásban és 

környezetünkben előforduló elektromágneses 

hullámok és az anyag kölcsönhatására. 

A fotonelmélet értelmezése, a frekvencia (hul-

lámhossz) és a fotonenergia kapcsolatának meg-

ismerése. 

A látást veszélyeztető tényezők áttekintése, is-

merkedés a látás-kiegészítők és optikai eszközök 

kiválasztásának szempontjaival. Egyszerű su-

gármenetek készítése, leképezések értelmezése. 

A távcső és a mikroszkóp felfedezésének és tu-

dománytörténeti szerepének megismerése, ezen 

eszközök hatásaaz emberi gondolkodásra. A lé-

zerfénnyel kapcsolatos biztonsági előírások tu-

datos alkalmazása. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, foton, 

spektrum. Tükör, lencse, fókuszpont, látszólagos és valódi kép, 
színfelbontás. Teljes visszaverődés. 

 

Tematikai egység Atomfizika a hétköznapokban 
I: 16 

E:8 
L:4 

Előzetes tudás Ütközések. A fény jellemzői. Az elemek tulajdonságai. 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az anyag modellezésében rejlő filozófiai, tudománytörténeti vonatkozá-

sok felismerése. A modellalkotás ismeretelméleti szerepének értelmezése. 

A radioaktivitás és az anyagszerkezet kapcsolatának megismerése, radio-

aktív sugárzás a mindennapokban, hatása az élő és élettelen környezetre, 

az energiatermelésben játszott szerepe. Az 
állampolgári felelősségvállalás erősítése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények / módszertani 
ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

Az atom fogalmának fejlődése, az egyes 

atommodellek mellett és ellen szóló érvek, 

tapasztalatok. 

Elektron, atomok, molekulák és egyéb 

összetett rendszerek (kristályok, folya-

dékkristályok, kolloidok). 

Az atommag felfedezése: Rutherford szórási 

kísérlete. Stabil és bomló atommagok. A ra-

dioaktív sugárzás felfedezése. A radioaktív 

bomlás. A bomlás véletlenszerűsége. 

Radioaktivitás, mesterséges radioaktivitás. 

A nukleáris energia felhasználásának kérdései. 

Az energiatermelés kockázati tényezői. Az 

atomerőművek működése, szabályozása. 

Kockázatok és rendszerbiztonság 

(sugárvédelem). 

Ismeretek: Vonalas és folytonos színképek jel-

lemzése, létrejöttük magyarázata. 

Az anyag kettős természete. 

Építőkövek: proton, neutron, kvark. A tö-

meghiány fogalma. Az atommagon belüli 

kölcsönhatások. 

A tömeg-energia egyenértékűség. Radio-

aktív izotópok. 
Felezési idő, aktivitás. 

Különböző fénykibocsátó eszközök spektru-

mának gyűjtése a gyártók adatai alapján. (Pl. 

akvárium-fénycsövek fajtáinak spektruma.) 

Kutatómunka: a radioaktív jód vizsgálati 

jelentősége. 

A radioaktivitás egészségügyi hatásainak 
felismerése: 

 sugárbetegség; 

 sugárterápia. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vonalas színkép, az anyag kettős természete. Tömeg-energia 
egyenértékűség. Radioaktivitás,felezési idő. 

Tematikai egység A Naprendszer fizikai viszonyai 
I: 16 

E:8 
L:4 

Előzetes tudás 
Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapot- 
változások. 



 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A Naprendszer mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, értelme-

zése, összefüggések jelenlegi állapota és keletkezéseközött. Az űrkutatás 

mint társadalmilag hasznos tevékenység megértetése. Az űrkutatás tu-

dománytörténeti vonatkozásai, szerepének áttekintése a környezet és a 

fenntarthatóság szempontjából. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

A hold- és a napfogyatkozás. A Merkúr, a 

Vénusz és a Mars jellegzetességei. 

A Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a 

Neptunusz jellegzetességei. 

Gyűrűk és holdak az óriásbolygók körül. 

Meteorok, meteoritok. 

A kisbolygók övének elhelyezkedése. Az 

űrkutatás állomásai: az első ember az űrben, 

a Hold meghódítása, magyarok az űrben. 

Emberi objektumok az űrben: hordozóraké-

ták, szállítóeszközök. Az emberi élet lehető-

sége az űrben. 

Nemzetközi Űrállomás. 

A világűr megfigyelése: távcsövek, parabo-

laantennák, űrtávcső. Ismeretek: A Nap-

rendszer szerkezete, legfontosabb objektu-

mai. A bolygók pályája, keringésük és for-

gásuk sajátosságai. 

A Naprendszer keletkezése. A Föld kora. A 

Hold jellemző adatai (távolság, keringési 

idő, forgási periódus, hőmérséklet), a légkör 

hiánya. A Hold fázisai, a fázisok magyará-

zata. A Hold kora. 

Az űrkutatás irányzatai, eredményeinek 

hasznosítása, társadalmi szerepe. 

A Föld mozgásaihoz kötött időszámítás logi-

kájának megértése. 

A Földön uralkodó fizikai viszonyoknak és a 

Föld Naprendszeren belüli helyzetének össze-

kapcsolása. 

A holdfogyatkozás megfigyelése, a Hold-fázis 

és a holdfogyatkozás megkülönböztetése. 

Táblázati adatok segítségével két égitest tulaj-

donságainak, felszíni viszonyainak összehason-

lítása, az eltérések okainak és azok következ-

ményeinek az értelmezése. 

Az űrkutatás fejlődésének legfontosabb 

állomásaira vonatkozó adatok gyűjtése, 

rendszerezése. 

A magyar űrkutatás eredményeinek, űrhajósa-

inknak, a magyarok által fejlesztett, űrbe jut-

tatott eszközöknek a megismerése. Az űrkuta-

tás jelenkori programjának, fő törekvéseinek 

áttekintése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pálya, keringés, forgás, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit. Űrkutatás. 

Tematikai egység Csillagok, galaxisok 
I: 16 

E:8 
L:4 

Előzetes tudás A Nap sugárzása, energiatermelése. A fény terjedése. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint 
természeti rendszerekben. Elsajátítandó ismeretek: az Univerzum 

 (általunk ismert része) anyagi egysége. A világmindenség mint fizikai 

rendszer fejlődése, a fejlődés keretei, következményei, időbeli lefutása 
megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

A Nap várható jövője. 

A csillagtevékenység formái, ezek észlelése. 

A fizikai-matematikai világleírások hatása az 

európai kultúrára. Az Univerzum tágulására 

utaló tapasztalatok, a galaxishalmazok távo-

lodása. Ismeretek: A csillag definíciója, jel-

lemzői, gyakorisága, mérete, szerepe az ele-

mek kialakulásában. 

A galaxisok és alakjuk, szerkezetük. Galaxi-

sunk: a Tejút.Az Univerzum fejlődése, az ős-

robbanás- elmélet. 

Az Univerzum kora, létrejöttének, jövőjének 

néhány modellje. 

A csillagok méretviszonyainak 

áttekintése(nagyságrendeknek). 

A csillagok energiatermelésének megértése. 

Önálló projektmunkák: képek gyűjtése, egy-

szerű megfigyelések végzése (például: a Tejút 

megfigyelése). 

Érvelés és vita az Univerzumról kialakított 

képzetekkel kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Csillag, galaxis, Tejút. Ősrobbanás, téridő. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Ismerje az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és 

problémákat, valamint az emberiség felelősségét a környezet megóvásá-

ban 

A tanuló ismerje az infokommunikációs technológia legfontosabb eszkö-

zeit, alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. Ismerje saját érzékszer-

vei működésének fizikai vonatkozásait, törekedjen ezek állapotának tuda-

tos védelmére. Ismerje a látható fény különböző hullámtulajdonságait. 

Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből 

arra következtethetünk, hogy az anyag atomos szerkezetű. Ismerje fel, 

hogy a fizika modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, 

módszerei kijelölik a tudomány határait. Ismerje a mag-átalakulások főbb 

típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek felhasználási lehetőségei-

vel. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának előnyeit és 

hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a környe-

zeti hatásokra. 

Legyen képes Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban szemlél-

ni, az emberiség létrejöttét, sorsát, jövőjét és az Univerzum történetét 

összekapcsolni. Legyenek ismeretei a csillagászat alapvető eredményei-

ről. Ismerje az Univerzum és a Naprendszer kialakulásának történetét. 

Ismerje az űrhajózás elméleti és gyakorlati jelentőségét. 



 

KÉMIA 
 

A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. 

A kémia tanulása olyan folyamat, amely – tartalmain és tevékenységein keresztül – az alapisme-

retek elsajátításán, illetve az alapvető logikai összefüggések felismerésén túl arra motiválja a 

tanulókat, hogy a napi életüket érintő kémiai problémákat kritikusan gondolják végig. Cél, hogy 

a tanulókban kialakuljon az igény:kémiatudásukataz iskolai tanulmányok befejeztével is gyara-

pítsák. A kémiai alapműveltség birtokában a tanuló érzékennyé válik az anyagokkal kapcsolatos 

természettudományos problémákra, és képes kémiai ismeretekkel kapcsolatos információk ér-

telmezésére, érti a kémiai gondolkodásmód és a tudományos kutatások alapvető szemléletmód-

ját. A kémia tanulás segít, hogy a tanuló felnőttként életvezetésével, otthona és környezete álla-

potával kapcsolatban megalapozott döntéseket hozzon, tudatos fogyasztóvá, felelős és kritikus 

állampolgárrá váljon, aki tudása révén védett az áltudományos, gyakran manipulatív informáci-

ókkal, illetve a téves vagy hiányos tájékoztatással szemben. A kémiai alapműveltség révén érthe-

tő és értékelhető, hogy a kémiával kapcsolatos területek (a kémiai alapkutatások, a vegyipar, a 

gyógyszer-, élelmiszer- és kozmetikai ipar stb.) milyen perspektívát jelentenek globális és nem-

zeti szinten, az egyéni életminőség változása, illetve a személyes karrier szempontjából. 

Célunk és feladatunk, hogy a program végére a tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia tudomá-

nya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Tanulmányai révén fogékonnyá 

válik arra, hogy bizonyos problémák kémiai vetületeivel foglalkozzon, kritikus szemlélettel kö-

zelít az ezekkel kapcsolatos információkhoz. Pozitív környezeti attitűdje révén aktívan gyakorol-

ja közösségi szerepét, illetve állampolgári jogait abban, hogy kémiatudását alkalmazva felelős 

döntéseket hozzon. Képes rendszerszemlélettel gondolkodni kémiai problémákról, igénye van az 

oksági kapcsolatok feltárására, megértésére. Saját élményei vannak az anyagok megismeréséről, 

alkalmazza az alapvető biztonsági előírásokat és szabályokat, képes szabatosan kifejezni tapasz-

talatait. 

Ezért ez a kerettanterv a tanulók számára releváns problémák, jelenségek, folyamatok megfigyel-

tetésén, feltárásán alapul, és csak az alapvető anyagismeret, a fogalmak és jártasságok elsajátítá-

sa után kerül sor a tudományos rendszerezés megismerésére – ily módon alakítva ki a kémiával 

kapcsolatos természettudományos műveltséget. A tanterv tartalmi elemei gyakran összetettek, 

integrált szemléletűek, számos tantárgyközi kapcsolatot tárnak fel. 

A mennyiségi szemlélet kialakítása és fejlesztése a kémiai alapműveltség fontos része. Lehető-

séget teremtünk arra, hogy a kémiával elmélyültebben foglalkozó tanulók biztos alapokkal kezd-

jék a komolyabb számítások megoldását. Noha ebben az alapozó szakaszban összetett számítási 

feladatok gyakoroltatása nem célunk, hangsúlyozzuk a differenciálás szerepét a különböző mély-

ségű (mennyiségi jellegű) problémák megoldásában. Ezzel elkerülhetjük, hogy az általános kép-

zésben részt vevő tanulók felesleges és elkedvetlenítő kudarcélményeket szerezzenek, ugyanak-

kor az érdeklődő és tehetséges növendékek elé is megfelelő kihívásokat támasztunk. 

A kémiaoktatás a fenntarthatóságra is nevel. Általában és konkrét anyagok példáján keresztül is 

szembesít a természeti erőforrások véges voltával, ismereteket ad a felelős, takarékos, baleset-

mentes anyaghasználat és hulladékkezelés fontosságáról. A tudománytörténeti példák arra világí-

tanak rá, hogy egy-egy felfedezés hosszú, kitartó, következetes munka eredménye, és hogy egy-

egy tudományos felismerés vagy technikai újítás az élet számos területén gyökeres változásokat, 

alkalmazásuk pedig közös felelősséget jelent. 

Javasoljuk, hogy a kémiatanárok minél változatosabb tevékenységeket válasszanak a feldolgo-

zandó témákhoz. Elengedhetetlen a diagnosztikus értékelés, amelyetsokféleképpen lehet kivite-

lezni. A fejlesztő értékelés során a tanulói csoportok egymást is megítélik (a pedagógus segítsé-

gével), illetve a tanulók önértékelésére is sor kerülhet. A folyamatorientált megközelítés különö-

sen a vizsgálatok, csoportos tevékenységek értékelésekor lényeges. A pedagógiai értékelés nem-

csak érdemjegyekkel, hanem rövid írásbeli formában, verbálisan vagy csoporton belüli egyez-



 

ményes jelekkel (akár játékosan) is történhet. 

A kerettanterv a kémia tanulását egyetlen ívként jeleníti meg, mégsem teljesen lineáris szerkeze-

tű. Ennek oka, hogy az érés-fejlődés révén a tanulók egyre inkább képesek absztrakcióra, és egy-

re összetettebb modellekben gondolkodnak: ezért néhány alapvető jelenséget célszerű ismételten 

feldolgozni, finomítva és mélyítve az addig megszerzett tudást. A kerettanterv épít arra, hogy a 

tanulók egyetlen intézményben végzik kémiai tanulmányaikat, így a részleges lezárás kényszere 

nélkül, szabadabban építhetjük fel a folyamatot. 
 

9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 72 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
I: 36 

E:18 

L:9 

 
Előzetes tudás 

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis re-

akciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves 

vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, 
funkciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció. 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, fel-

használásuk, biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai szerke-

zettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel 

kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének 

megértése, megoldások keresése. Következtetés a háztartásban előfor-

duló anyagok összetételével kapcsolatos információkból azok egész-

ségügyi és környezeti hatásaira, egészséges 

táplálkozási és életviteli szokások kialakítása. A cellulóz mint 

szálalapanyag gyakorlati jelentőségének megismerése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Az alkoholok 
Az alkoholok csoportosítása, elnevezése. A 

metanol, az etanol és a glicerin szerkezete és 

tulajdonságai, élettani hatása. Égésük, rész-

leges oxidációjuk, semleges kémhatásuk, 

észterképződés. Alkoholok, alkoholtartalmú 

italok előállítása. Denaturált szesz. 

Alkoholos italok összetételére, véralko-

holszintre, metanolmérgezésre vonat-

kozó számolások, egészségtudatos ma-

gatartás. 

M: Metanol vagy etanol égetése, oxidációja 

réz(II)-oxiddal, alkoholok oldhatósága vízben, 

oldat kémhatása, etanol mint oldószer. A 

bioetanol, a glicerin biológiai és kozmetikai 

jelentősége, mérgezések és borhamisítás. 

Az éterek elnevezése, szerkezete. A dietil-éter 

tulajdonságai, élettani hatása, felhasználása 
régen és most. 

Munkabiztonsági szabályok ismerete és betar-

tása. 

Az aldehidek és a ketonok elnevezése, 

szerkezete, tulajdonságai, oxidálhatósága. 

A formaldehid felhasználása (formalin), 

mérgező hatása. Aceton mint oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport reakciókész-

ségbeli különbségének megértése. Ezüsttükör-

próba és Fehling-reakció formalinnal és ace-

tonnal. Oldékonysági próbák acetonnal. 



 

A karbonsavak csoportosítása értékűség és a 

szénváz alapján, elnevezésük. Szerkezetük, 

fizikai és kémiai tulajdonságaik. A karbon-

savak előfordulása, felhasználása, 
jelentősége. 

Karbonsavak közömbösítése, reakciójuk kar-

bonátokkal, pezsgőtabletta porkeverékének 

készítése, karbonsav-sók kémhatása. 

Az észterek 
Észterképződés alkoholokból és karbonsa-

vakból, kondenzáció és hidrolízis. A 

gyümölcsészterek mint természetes és mes-

terséges íz- és illatanyagok. 

Viaszok és biológiai funkcióik. 

A zsírok és olajok szerkezete. 

A szervetlen savak észterei. 

Az egészséges táplálkozási szokások 

alapjainak megértése. 

A gyümölcsészterek szagának bemutatása. 

Állati zsiradékok, olajok, margarinok vizsgá-

lata. 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek. 
A felületaktív anyagok szerkezete, típusai. Mi-

cella, habképzés, tisztító hatás, a vizes oldat 

pH-ja. Szappanfőzés. Felületaktív anyagok a 

kozmetikumokban, az élelmiszeriparban és a 

sejtekben. 

Tisztítószerek adalékanyagai. 

A felületaktív anyagok használatával 

kapcsolatos helyes szokások alapjainak 

megértése. 

A felületi hártya keletkezésének bemutatása, 

szilárd és folyékony szappanok kémhatásának 

vizsgálata, a pH és a vízkeménységének hatása 

a szappanok habzására. Szilárd és folyékony 

tisztítószerekkel kapcsolatos környezetvédelmi 
problémák. 

A szénhidrátok 
A szénhidrátok előfordulása, összegképlete, 

csoportosítása: mono-, di- és poliszacharidok. 

A szerkezet, az íz és az oldhatóság kapcsolata. 

Felismerés: a kémiai szempontból hasonló 

összetételű anyagoknak is lehetnek nagyon 

különböző tulajdonságaik és fordítva. 

A monoszacharidok 
A monoszacharidok funkciós csoportjai, szer-

kezetük, tulajdonságaik. A szőlőcukor és a 

gyümölcscukor nyílt láncú és gyűrűs konstitú-

ciója, előfordulása. 

Oldási próbák glükózzal. A szőlőcukor oxidá-

ciója (ezüsttükör-próba és Fehling- reakció, 

kísérlettervezés glükóztartalmú és édesítő-

szerrel készített üdítőital 

megkülönböztetésére, „kék lombik” kísérlet). 

Információk Emil Fischerről. 

A poliszacharidok 
A keményítő és a cellulóz szerkezete, tulaj-

donságai, előfordulásuk a természetben, fel-

használásuk a háztartásban, az élelmiszer-

iparban, a papírgyártásban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és a cellulóz 

növényi vázanyag funkciója szerkezeti okának 

megértése. 

A papírgyártás környezetvédelmi problémái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, 

karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, 
észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid. 

 

Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
I: 36 

E:18 

L:9 

Előzetes tudás Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, 
 szubsztitúció, aromás vegyületek. 



 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, tulajdon-

ságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti kapcso-

latok megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító ma-

gatartás kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak 

megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti 
összefüggések megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Az aminok 
Funkciós csoport, a telített, nyílt láncú aminok 

és az anilin elnevezése. Szerkezet és sav-bázis 

tulajdonságok. 
Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jellegének 

felismerése élettani szempontból fontos 

vegyületekben. 

Az amidok 
Funkciós csoport, elnevezés. Sav-bázis 

tulajdonságok, hidrolízis. 

A karbamid tulajdonságai, előfordulása, 

felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállítása, 

tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabilitása szerkezeti 

okának és jelentőségének megértése. 

M: Információk amidcsoportot tartalmazó 

gyógyszerekről, műanyagokról és a karbamid 

vizeletben való előfordulásáról, felhasználásá-

ról (műtrágya, jégmentesítés, műanyaggyár-

tás). 

A piridin, a pirimidin, és a purin szerkezete, 

hidrogénkötések kialakulásának lehetősége. 

Előfordulásuk a biológiai szempontból fontos 
vegyületekben. 

A nitrogéntartalmú heterociklikus vegyületek 

vázának felismerése biológiai szempontból 

fontos vegyületekben. 

Az aminosavak 
Az aminosavak funkciós csoportjai, az ikerio-

nos szerkezet és annak következményei. Elő-

fordulásuk és funkcióik. 
A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak kétfunkciós cso-

portja alkalmassá teszi ezeket stabil láncok 

kialakítására, míg az oldalláncaik okozzák a 

változatosságot. 

Peptidek, fehérjék 
A peptidcsoport kialakulása és a peptidek 

szerkezete (Emil Fischer). A fehérjék szerke-

zeti szintjei (Sanger, Pauling) és a szerkezetet 

stabilizáló kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordulása, biológiai 

jelentősége. A fehérjék által alkotott makro-

molekulás kolloidok jelentősége a 
biológiában és a háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi (általában 

sokféle kötéssel rögzített) szerkezetük teszi 

képessé sajátos funkcióik ellátására. 

Peptideket és fehérjéket bemutató ábrák, 

modellek, képek, animációk értelmezése, 

elemzése, és/vagy készítése.Tojásfehérje 

kicsapási reakciói és ezek összefüggése a 

mérgezésekkel, illetve táplálkozással. 

A nukleotidok és a nukleinsavak. 

A „nukleinsav” név eredete, a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus konstitúciója, 

térszerkezete, a bázispárok között kialakuló 
hidrogénkötések, a Watson–Crick-modell. 

Felismerés: a genetikai információ megőrzését 

a maximális számú hidrogénkötés kialakulásá-

ra való törekvés biztosítja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 

peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, 
Watson–Crick-modell. 



 

10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 72 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység A kémia és az atomok világa 
I: 14 

E: 7 
L: 3 

 

Előzetes tudás 

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 

vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, 
moláris tömeg. 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme. 

Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a jelensé-

gek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és fel-

használási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris 

tömeg fogalmának használata. Értelmezés: a kémiai elemek fizikai és 

kémiai tulajdonságainak periodikus váltakozása, az elektronszerkezettel 

való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak 
magyarázatakor. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ módszertani 
ajánlások 

Az atomok és belső szerkezetük. 
Az anyag szerkezetéről alkotott elképzelések 

változása: atom (Dalton), elektron (J. J. Thom-

son), atommag (Rutherford), elektronhéjak 

(Bohr). A proton, a neutron és az elektron rela-

tív tömege, töltése. Rendszám, tömegszám, 

izotópok. Radioaktivitás (Becquerel, Curie há-

zaspár) és alkalmazási területei (Hevesy 

György, Szilárd Leó, Teller Ede). Elektroszta-

tikus vonzás és taszítás az atomban. Alapálla-

pot és gerjesztett állapot. 

Párosított és párosítatlan elektronok, jelölésük. 

A részecskeszemlélet megerősítése. Térfogat-

csökkenés alkohol és víz elegyítésekor és en-

nek modellezése. Dalton gondolatmenetének 

bemutatása egy konkrét példán keresztül. 

Számítógépes animáció a Rutherford-féle szó-

rási kísérletről. 

Műszerekkel készült felvételek vizsgálata az 

atomokról. Lehetőségek az elektronszerkezet 

részletesebb megjelenítésére. Lángfestés. 

Információk a tűzijátékokról, a gyökökről, az 

„antioxidánsokról”, az elektron hullámtermé-

szetéről (Heisenberg és Schrödinger). 

A periódusos rendszer és az anyagmennyiség. 
Az elemek periodikusan változó tulajdonságainak 

elektronszerkezeti okai, a periódusos rendszer 

(Mengyelejev): relatív és moláris atomtömeg, 

rendszám = protonok száma, illetve elektronok 

száma; csoport = vegyértékelektronok száma; pe-

riódus = elektronhéjak száma. Nemesgáz- 
elektronszerkezet, elektronegativitás (EN). 

A relatív és moláris atomtömeg, rendszám, 

elektronszerkezet és reakciókészség közötti 

összefüggések megértése és alkalmazása. 

Az azonos csoportban lévő elemek tulajdon-

ságainak összehasonlítása és az EN- csopor-

tokon és periódusokon belüli 

változásának szemléltetése kísérletekkel (pl. a 

Na, K, Mg és Ca vízzel való reakciója). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természettudományos vizsgálati módszerek, áltudomány, proton, neutron, 

elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris 

atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, 

nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás. 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
I: 14 

E:7 
L:3 

Előzetes tudás 
Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris 
tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a 



 

 hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek 
képletei. 

 
 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése. 
A molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák 

polaritását meghatározó tényezők, valamint a molekulapolaritás és a 

másodlagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert 

szilárd anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok 

szerkezete, tulajdonságaik és felhasználásuk közötti összefüggések. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Halmazok 
A kémiai kötések kialakulása, törekvés a ne-

mesgáz-elektronszerkezet elérésére. Az EN 

döntő szerepe az elsődleges kémiai kötések és 

másodlagos kölcsönhatások kialakulásában. 

A szerkezet, a tulajdonságok és a felhasználás 

közötti összefüggések alkalmazása. 

Kísérletek az atomos és a molekuláris oxigén 

reakciókészségének összehasonlítására. 

Ionos kötés és ionrács 
Egyszerű ionok kialakulása nagy EN- kü-

lönbség esetén. Az ionos kötés, mint erős 

elektrosztatikus kölcsönhatás, és ennek kö-

vetkezményei. 

Az ionvegyületek képletének szerkesztése. 

Kísérletek ionos vegyületek képződésére. 

Fémes kötés és fémrács 
Fémes kötés kialakulása kis EN-ú atomok kö-

zött. Delokalizált elektronok, elektromos és 

hővezetés, olvadáspont és mechanikai tulaj-

donságok. 

A fémek közös tulajdonságainak értelmezése a 

fémrács jellemzői alapján. 

Animációk és kísérletek a fémek elektromos 

vezetéséről. 

Kovalens kötés és atomrács 
Kovalens kötés kialakulása, kötéspolaritás. 

Kötési energia, kötéshossz. Atomrácsos 

anyagok makroszkopikus tulajdonságai és 

felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az EN- 

különbség alapján. 

Animációk a kovalens kötés kialakulásáról. 

Információk az atomrácsos anyagok fel-

használásáról. 

Molekulák képződése, kötő és nemkötő 

elektronpárok. Összegképlet és szerkezeti 

képlet. A molekulák alakja. A 
molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának éspolaritásának 

megállapítása. 

Másodrendű kötések és a molekularács Másod-

rendű kölcsönhatások tiszta halmazokban. A 

hidrogénkötés szerepe az élő szervezetben. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv és a 

molekularácsos anyagok fizikai tulajdonságai-

nak anyagszerkezeti magyarázata. A molekula-

tömeg és a részecskék közötti kölcsönhatások 

kapcsolata a fizikai tulajdonságokkal, illetve a 

felhasználhatósággal. 

Tendenciák felismerése a másodrendű köl-

csönhatásokkal jellemezhető molekularácsos 

anyagok fizikai tulajdonságai között. 

Kísérletek a másodrendű kötések fizikai tulaj-

donságokat befolyásoló hatásának szemlélte-

tésére (pl. különböző folyadékcsíkok párolgá-

si sebességének összehasonlítása). A 

„zsíroldékony”, „vízoldékony” és „kettős 

oldékonyságú” anyagok molekulapolaritásának 

megállapítása. 

Összetett ionok 
Összetett ionok képződése, töltése és 

térszerkezete. A mindennapi élet fontos 

Összetett ionokat tartalmazó vegyületek 

képletének szerkesztése. 
Összetett ionokat tartalmazó vegyületek 



 

összetett ionjai. előfordulása a természetben és felhasználása a 

háztartásban: ismeretek felidézése és 
rendszerezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, 

kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, mole-

kulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, 
összetett ion. 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
I: 14 

E:7 
L:3 

 
 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-

ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, 
kristályosodás, szmog, adszorpció. 

 

 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve kolloid 

rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése az élő 

szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és az ozmózis 

értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. Az oldható-

ság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség- koncentráci-

óval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. 

Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot- 

változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyama-

tokként. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Az anyagi rendszerek és csoportosításuk 
A rendszer és környezte, nyílt és zárt rendszer. 

A kémiailag tiszta anyagok, mint egykompo-

nensű, a keverékek, mint többkomponensű 

homogén, illetve heterogén rendszerek. 

Ismert anyagi rendszerek és változások besorolá-

sa a megismert típusokba. 

Gyakorlati életből vett példák keresése különbö-

ző számú komponenst és fázist tartalmazó rend-

szerekre. 

Halmazállapotok és halmazállapot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és halmazálla-

pot-változásainak anyagszerkezeti értelmezé-

se. Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot megadása az 

anyagot alkotó részecskék és kölcsönhatásaik 

alapján. 

 

Számítógépes animációk a halmazállapot- válto-

zások modellezésére. Gyakorlati példák. 

Gázok és gázelegyek 
A tökéletes (ideális) gáz, Avogadro törvénye, 

moláris térfogat. 

Gázok diffúziója. Gázelegyek összetételének 

megadása. 

A gázok moláris térfogatával és relatív sűrűségé-

vel, a gázelegyek összetételével kapcsolatos szá-

molások. 

A gázok állapotjelzői közötti összefüggések 

szemléltetése (pl. fecskendőben). A gázok diffú-

ziójával kapcsolatos kísérletek (pl. az ammónia- 

és a hidrogén-klorid-gáz). 

Folyadékok, oldatok 
A molekulatömeg, a polaritás és a másodrendű 

kötések erősségének kapcsolata a forrásponttal; 

a forráspont nyomásfüggése. Oldódás, oldódási 

Oldhatósági görbék elemzése. Egyszerű számolá-

si feladatok megoldása az oldatokra vonatkozó 

összefüggések alkalmazásával. 



 

sebesség, oldhatóság. Az oldódás és a kris-

tályképződés; telített és telítetlen oldatok. Az 

oldáshő. Az oldatok összetételének megadá-

sa (tömeg- és térfogatszázalék, anyagmeny-

nyiség-koncentráció). Adott 
töménységű oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

Kísérletek és gyakorlati példák gyűjtése az oz-

mózis jelenségére (gyümölcsök megrepedése 

esőben, tartósítás sózással, kandírozással, hajó-

töröttek szomjhalála). 

Kolloid rendszerek 
A kolloidok különleges tulajdonságai, fajtái és 

gyakorlati jelentősége. Kolloidok stabilizálása 

és megszüntetése, háztartási és környezeti vo-

natkozások. Az adszorpció jelensége és jelen-

tősége. Kolloid rendszerek az élő szervezet-

ben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek alkalmazása 

a gyakorlatban. 

Különféle kolloid rendszerek létrehozása és 

vizsgálata. Adszorpciós kísérletek és kroma-

tográfia. Információk a szmogról, a ködgé-

pekről, a szagtalanításról, a széntablettáról, a 

gázálarcokról, a 
nanotechnológiáról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, 

endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, 
oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis. 

 

Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 
I: 16 

E: 8 
L: 4 

 
Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, a tömegmegmaradás törvé-

nye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, kö-

zömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, 
vasgyártás, oxidálószer, redukálószer. 

 

 

 

 

 

 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az egyen-

let és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti összefüggés al-

kalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő értelme-

zése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezése. A 

kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet befolyásoló té-

nyezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv alkalmazása. A 

savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók létrejöt-

tének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és bázisok 

erősségének magyarázata elektrolitikus disszociációjukkal. A pH-skála 

értelmezése. Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok törté-

neti változásának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának 

módja és használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxi-

dálószer és a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon 

keresztül. A 
redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

A kémiai reakciók feltételei és a kémiai 

egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódásuk feltételei, 

aktiválási energia, aktivált komplex. A kémiai 

egyenlet felírásának szabályai, a megmaradási 

törvények, sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése készségszinten. 

Egyszerű sztöchiometriai számítások. 



 

A kémiai reakciók energiaviszonyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termokémiai egyen-

let. Hess tétele. A kémiai reakciók hajtóereje 

az energiacsökkenés és a rendezettségcsökke-

nés. Hőtermelés kémiai reakciókkal az iparban 

és a háztartásokban. Az energiafajták átalakítá-

sát kísérő hőveszteség 
értelmezése. 

Az energiamegmaradás törvényének alkal-

mazása a kémiai reakciókra. 

Egyes tüzelőanyagok fűtőértékének össze-

hasonlítása, a gázszámlán található mennyi-

ségi adatok értelmezése. 

A reakciósebesség 
A reakciósebesség fogalma és szabályozása a 

háztartásban és az iparban. A reakciósebesség 

függése a hőmérséklettől, illetve a koncentrá-

ciótól, katalizátorok. 

A kémiai reakciók sebességének befolyásolása 

a gyakorlatban. 
 

Információk a gépkocsikban lévő katalizáto-

rokról, az enzimek alkalmazásáról. 

Kémiai egyensúly 
A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot kiala-

kulásának feltételei és jellemzői. A tömegha-

tás törvénye. A Le Châtelier–Braun- elv és a 

kémiai egyensúlyok befolyásolásának lehető-

ségei, ezek gyakorlati jelentősége. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő 

rendszerre gyakorolt külső hatás következ-

ményeinek megállapítása konkrét példákon 

keresztül. 

Sav-bázis reakciók 
A savak és bázisok fogalma Brønsted szerint, 

sav-bázis párok, kölcsönösség és viszonyla-

gosság. A savak és bázisok erőssége. Lúgok. 

Savmaradék ionok. A pH és az egyensúlyi 

oxóniumion, illetve a hidroxidion- koncentrá-

ció összefüggése. A pH változása hígításkor és 

töményítéskor. A sav-bázis indikátorok műkö-

dése. Közömbösítés és semlegesítés, sók. A 

sóoldatok pH-ja, hidrolízis. Teendők sav-, il-

letve lúgmarás 
esetén. 

A sav-bázis párok felismerése és megnevezése. 
 

Erős és gyenge savak és bázisok vizes oldata-

inak páronkénti elegyítése, a reagáló anyagok 

szerepének megállapítása. Kísérletek virág- és 

zöldségindikátorokkal. 

Oxidáció és redukció 
Az oxidáció és a redukció fogalma oxigénát-

menet, illetve elektronátadás alapján. Az oxi-

dációs szám és kiszámítása. Az elektronát-

menetek és az oxidációs számok változásai-

nak összefüggései redoxireakciókban. 

 

Az oxidálószer és a redukálószer értelmezése 

az elektronfelvételre és -leadásra való hajlam 

alapján, kölcsönösség és viszonylagosság. 

Egyszerű redoxiegyenletek rendezése az elekt-

ronátmenetek alapján, egyszerű számítási fel-

adatok megoldása. Az oxidálószer, illetve a 

redukálószer megnevezése redoxireakciókban. 
 

Redoxireakciókon alapuló kísérletek (pl. a 

magnézium égése, reakciója sósavval, illetve 

réz(II)-szulfát-oldattal). Oxidálószerek és 

redukálószerek hatását bemutató kísérletek. 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 

tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 

reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 

egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH, 

hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, 
oxidálószer, redukálószer, oxidációs szám. 



 

Tematikai egység Elektrokémia 
I: 14 

E:7 
L:3 

Előzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 
áramvezetés. 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közötti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások 

működési elvének megismerése, helyes használatuk elsajátítása. Az 

elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. A 

galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való 
gyűjtése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

A redoxireakciók iránya 
 

A redukálóképesség (oxidálódási hajlam). A 

redoxifolyamatok iránya. Fémes és elektrolitos 

vezetés. 

A reakciók irányának meghatározása fémeket és 

fémionokat tartalmazó oldatok között. 

Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag tárolása, változása leve-

gőn, reakciók egymás ionjaival, savakkal, vízzel. 

Galvánelem 
A galvánelemek (Daniell-elem) felépítése és 

működése, anód- és katódfolyamatok. A 

redukálóképesség és a standardpotenciál. 

Standard hidrogénelektród. A galvánele-

mekkel kapcsolatos környezeti problémák. 

A tüzelőanyag-cellák. 

Különféle galvánelemek pólusainak megállapítá-

sa. 

Daniell-elem készítése, a sóhíd, illetve a diaf-

ragma szerepe. Két különböző fém és gyümöl-

csök felhasználásával készült galvánelemek. 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galvánelemek felépí-

tésének és működésének összehasonlítása. 

Ionvándorlás. Anód és katód az elektrolízis 

esetén. Oldat és olvadék elektrolízise.  

Az elektrolízis gyakorlati alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos feltöltése. 

Elektrolízisek (pl. cink-jodid-oldat), a vízbontó-

készülék működése. 

A Faraday-törvények használata számítási fel-

adatokban, pl. alumíniumgyártás esetén. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív 
hulladékgyűjtés, galvanizálás. 

 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon tör-

ténő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, 

összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és szervet-

len vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, előállítását, 

gyakorlati jelentőségét. Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcso-

latát, a szerves 

vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó 
szerepét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különb-
ségeke. 



 

 Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és 

kölcsönhatásaik alapján. 

Tudjon a tanuló egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információfor-

rás kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és 

írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában kö-

zönség előtt is bemutatni. 

Cél, hogy a diák a tanév végére a megismert tényeket és törvényszerűsé-

geket egyszerűbb problémák és számítási feladatok megoldása során, va-

lamint a fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták 

alkalmával alkalmazni tudja. Lássa meg az ok-okozati összefüggéseket 

egyszerű kémiai jelenségekben, tudjon ezek hatását bemutató, vizsgáló 

egyszerű kísérletet tervezni, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a 

kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket. 

A tanuló legyen képes kémiai tárgyú ismeretterjesztő, vagy egyszerű tu-

dományos, illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érveléssel 

véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel ösz-

szekapcsolni, mások érveivel ütköztetni. 

A tanuló legyen képes megszerzett tudását arra használni, hogy a saját sor-

sát, a családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló kérdé-

sekben felelős döntéseket hozzon. 

 

11.-12. évfolyam. 

Amennyiben a kémia érettségi választott tantárgy, ebben az esetben az érettségi témakörök 

feldolgozása a 11.-12. évfolyam anyaga. 



 

FÖLDRAJZ 

Az általános iskola 5–8. évfolyamának tantervi előzményeire építve a kerettanterv elősegíti, 

hogy a diákok megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, a 

természeti–társadalmi folyamatokat összefüggéseikben értelmezzék. A tantárgy tanításának cél-

ja, hogy a tanulók el tudják helyezni Magyarországot és Európát a világ természeti és társadalmi 

folyamataiban, kialakuljon bennük a nemzeti és az európai identitástudat. A tantárgy tanításának 

további célja, hogy megértesse a diákokkal a termelés és a fogyasztás viszonyát, növekedésük 

korlátait és következményeit, ezzel együtt a Föld globális problémáit. A földrajzoktatás célja 

továbbá felkelteni a tanulók igényét közösségük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak 

megoldásában való aktív részvételre. A gimnáziumi földrajztanítás felkészíti a tanulókat a tan-

tárgyi érettségi vizsga sikeres teljesítésére is. Komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pá-

lyaválasztását, eligazodását a munka világában, felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmá-

nyokra is. 
 

9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 72, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység Természetföldrajz 
I: 50 

E:25 
L:10 

Előzetes tudás Az általános iskolai földrajz tantárgy ismeretanyaga. 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a Naprendszert ábrázoló térképeken, a csillagtérké-

peken és az égbolton. A természetföldrajzi tényeket bemutató 

tematikus térképek, adatsorok és diagramok összehasonlító, logi-

kai elemzése. A különböző mozgásfolyamatokat bemutató mo-

dellek alkalmazása a tanítás során. Ásvány- és kőzetvizsgálati 

gyakorlatok. A földtörténet fő eseményeinek időbeli ábrázolása. 

A hőmérsékleti adatok grafikus ábrázolása. Éghajlati diagramok 

elemzése. A légköri jelenségek 

felismerése, időjárási térképek elemzése. A vízállásjelentések 

értelmezése. Tanulói kiselőadás a természeti jelenségekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 A Naprendszer: a Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a 
világegyetemben; a Föld mint égitest, mozgásai és azok következményei; 

tájékozódás a földrajzi térben és időben; űrkutatás a Föld szolgálatában; 

 A kőzetburok: a Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése; Földünk gömbhéjas 

szerkezete; a kőzetburok felépítése; a lemeztektonika alapjai; a kőzetburokban le-

játszódó folyamatok: vulkánosság, földrengés; ásványok és kőzetek keletkezése, 

tulajdonságaik; 

 A légkör: anyagi összetétele, szerkezete; az időjárási-éghajlati elemek és változásaik; 

a légkör alapfolyamatai (felmelegedés, csapadékképződés, légmozgások); ciklonok, 
anticiklonok, időjárási frontok; általános légkörzés; 

 A vízburok: a vízburok tagolódása, elhelyezkedése, víztípusai; az óceánok és a 

tengerek földrajzi jellemzői; a tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai; a tengervíz 

mozgásai; a szárazföld vizei; a szárazföldi jég; a vízgazdálkodás alapjai, árvíz-

védelem; 

 Felszínalaktan: a belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében; a földfelszín 



 

változása: a hőingadozás, a jég, a víz és a szél felszínformáló munkája; folyóvizek, 

állóvizek; domborzati elemek és formák; a hegységek és a síkságok kialakulása; a 

talaj keletkezése, jellemzői és védelme, jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, át-

alakulásuk; 

 Éghajlati övezetesség: a szoláris és a valódi éghajlati övezetek és övek kialakulása, 

jellemzőik; a forró, a mérsékelt, a hideg övezetek és tagolódásuk; az élővilág, a talaj, 

a vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás éghajlattól függő övezetessége; a hegyvi-

dékek függőleges övezetessége; a talaj kialakulása, talajfajták és 
hasznosításuk; a levegő, a vizek és a talajok szennyezése. 

 

 

 

 

 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galaxis, fényév, csillagászati egység, ekliptika ferdesége, geoid, hold-

fázisok, horizont, fokhálózat, világidő, zónaidő, gömbhéj, geotermikus 

gradiens, paleomágnesség, lemeztektonika, magmatizmus, vulkaniz-

mus, rétegvulkán, pajzsvulkán, kaldera, szolfatára, gejzír, borvíz, epi-

centrum, hipocentrum, cunami, Richter-skála, hegységrendszer, 

geoszinklinális, gyűrődés, vetődés, izosztázia, kőzetek körforgása, ál-

landó és változó gázok, éghajlati elemek, üvegházhatás, izoterma, izo-

bár, Coriolis-erő, harmatpont, ciklon, anticiklon, csapadékfajták, futó-

áramlás, óceán, tenger, hullámzás, tengeráramlás, tengerjá-

rás,talajvíz,rétegvíz, résvíz, hévíz, gyógyvíz, vízgyűjtő terület, vízvá-

lasztó, vízhozam, vízjárás, tómedence, eutrofizáció, geomorfológia, 

külső és belső erők, aprózódás, mállás, tömegmozgás, talaj, humusz, 

folyók munkavégző képessége, szakaszjelleg, sodorvonal, hordalék-

kúp, folyóterasz, folyótorkolat, abrázió, turzás, jégár, jégtakaró, glaciá-

lis felszínformák, karsztosodás, víznyelő, dolina, cseppkő, karsztbar-

lang, szoláris éghajlati öv, földrajzi 
övezetek, övek és területek. 

 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 
I: 10 

E:5 
L:5 

 
 

Javaslat 

A Hold-expedíció bemutatása. A Föld felmelegedése. A kőzetburok 

úszásának modellezése. A leggyakoribb ásványok, kőzetek bemutatá-

sa. A földrengések és a vulkáni működés mozgófilmes 

bemutatása. A szél, a víz, a jég munkájának bemutatása. A földrajzi 

övezetek képi bemutatása. 
 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 
I: 12 

E:6 
L:3 

 Írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel 

komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati összefüggések 
feltárásának képességét. 



 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló tudjon helymeghatározási és térképészeti számításokat végezni 

és tudjon csillagászati és földrajzi feladatokat megoldani, valamint is-

merje a belső és a külső erők felszínformáló szerepét, a felszínfejlődés 

folyamatát. Ismerje a légkör szerkezetét, anyagi felépítését, legfonto-

sabb folyamatait, és ismerje a Föld és a földi szférák kialakulásának fej-

lődését, valamint ismerje a hegységképződés folyamatait, az ásványok 

és kőzetek keletkezését. Tudja a tanuló 
elemezni az éghajlati diagramokat. 

 

10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 72 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység Társadalom- és gazdaságföldrajz 
I: 28 

E:14 

L:5 

Előzetes tudás A földrajz tantárgy 9. évfolyamon elsajátított ismeretanyaga. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Társadalmi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat, tényeket be-

mutató tematikus térképek elemzése. A településtípusok jellemző 

vonásainak bemutatása képek, térképek, alaprajzok, leírások 

alapján. Adatok gyűjtése, majd azok alapján véleményalkotás az 

emberi beavatkozás környezetre gyakorolt 
hatásairól. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 A világ népessége és településtere: a népesség növekedése napjainkig, a népesség 

összetétele, eloszlása, sűrűsége, antropológiai, nyelvi és vallási megoszlása; az 
emberi települések, a városiasodás dinamikája; 

 A világ változó társadalmi-gazdasági képe: a gazdasági élet szerkezetének átala-

kulása; a gazdasági szektorok jellemzői; a szolgáltatások előretörése; a világ-

gazdaság jellemző folyamatai; a piacgazdaság; a gazdasági ágazatok közötti te-

rületi együttműködés lehetőségei; a multinacionális vállalatok szerepe; 

a működőtőke és a pénz világa; a tőzsde; 

 A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok és országcsoportok: 

kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságban; Észak-Amerika, Kelet és Dél-

kelet-Ázsia, az Európai Unió; a fejlődő országok általános problémái és eltérő fej-

lettségű csoportjaik, helyük és szerepük a világgazdaságban; 

 Globális világproblémák: természet- és környezetvédelem; a levegőszennyezés, 

a vízszennyezés, a talajszennyezés és -védelem; az élővilág védelme; a társadalmi 

tevékenység hatása a környezet állapotára; a demográfiai robbanás, a túlnépesedés; 

az urbanizáció; élelmezési gondok; nyersanyag- és energiaválság; a fenntartható fej-

lődés. 



 

 

 

 

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A demográfiai átmenet szakaszai, korfa, migráció, népességkoncentrá-

ció, emberfajták, világnyelvek, világvallások, tanya, falu, város, urbani-

záció, városiasodás, falusi alaprajztípusok, agglomeráció, megalopolisz, 

primer-, szekunder-, tercier- és kvaterner szektorok, államformák, piac-

gazdaság, világgazdaság, szabadkereskedelem, protekcionizmus, GDP, 

GNP, HDI, fejlett és fejlődő ország (centrum-periféria), TNC, 

működőtőke-áramlás, pénz, valuta, deviza, infláció, tőzsde, ENSZ, Bre-

ton Woods-i világgazdasági rendszer, integráció, regionális integrálódás 

lépcsőfokai, Montánunió, EGK, EU, NAFTA, ASEAN, APEC, 

MERCOSUR, globalizáció, 
biodiverzitás, fenntartható fejlődés. 

 

Tematikai egység 
Európa és Magyarország. 
A kontinensek társadalomföldrajza 

I: 28 

E:14 

L:6 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyamon elsajátított tananyag. 

 
A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Önállóan tudja elemezni a tanuló a kontinensek gazdasági és tár-

sadalmi adottságait. Természetföldrajzi tényeket, társadalmi- gaz-

dasági adatokat bemutató tematikus térképek, adatsorok és diag-

ramok összehasonlító logikai elemzése. Aktuális cikkek önálló 

feldolgozása egyes régiók, országok problémáiról. Az egyes régi-

ók világgazdasági szerepének összehasonlítása. A régiók 
változó szerepe, ennek jelentősége, az okok feltárása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Európa: Európa helyzete, kialakulása és természeti adottságai; Európa népessége és 

települései; az európai integráció folyamata; Európa regionális jellemzői (Észak- Eu-

rópa, Nyugat-Európa, Dél-Európa, Kelet-Európa, Nyugat-Közép-Európa és Kelet- 

Közép-Európa jelentősebb országai); Európa helye a világban; 

 Hazánk helye és kapcsolatai Európában: Magyarország földrajzi helyzete és 

természeti adottságai; népességünk földrajzi elhelyezkedése és népesedési fo-

lyamataink; településeink; hazánk gazdasági szerkezete, gazdasági fejlettsége; 

iparunk természeti és társadalmi alapja, iparunk főbb ágazatai; mezőgazdaságunk 

földrajzi és társadalmi adottságai, főbb ágai; közlekedésünk; idegenforgalmunk 

adottságai; nemzetközi kapcsolataink, európai integrációs folyamatokban való 

részvételünk; a multinacionális cégek szerepe hazánk gazdaságában; 

 Kontinensek földrajza: Ázsia, Ausztrália, Afrika, Amerika természeti és 
társadalomföldrajzi jellemzői; az USA, Kanada, Mexikó, Brazília, Japán, Kína, 

India, az újonnan iparosodó ázsiai országok, Ausztrália, az arab országok, Izrael, 
Törökország, Dél-Afrikai Köztársaság, Nigéria jellemzése. 

 

 

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eurázsia, Európa természeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, Mezo- és Új- 

Európa tájai, az éghajlat és a növényzet, ill. a talajok összefüggése Eu-

rópában, az európai „kék-banán”, római szerződések, az EU bővülési 

folyamata és intézményei, ill. döntési mechanizmusai, az EU verseny-

társai a világgazdaságban; közép-európai földrajzi helyzetünk, medence-

jelleg, „távvezérelt” éghajlatunk, centripetális vízhálózatunk, természeti 

erőforrásaink, gazdasági-statisztikai régióink; kontinensek nagyszerke-

zeti egységei, felszíne és éghajlata, ill. vízrajza, kontinensek 
meghatározó országai, ill. országcsoportjai. 



 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 
I: 6 

E:3 
L:2 

 

 

Javaslat 

A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi szervezetek 

szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában. 

Nemzetközi tőkeáramlás. Az adósságválság. A világ meghatározó 

pénzügyi szervezetei. 

Az egyes kontinensek és hazánk aktuális természeti-társadalmi- 

gazdasági problémái. Példák gyűjtése a társadalmi-gazdasági élet 

fejlesztéséről. A világgazdasági pólusok helye és szerepe. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 
I: 

10 

E:5 
L:5 

 

Javaslat 

Írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel 
komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati összefüggések 

feltárásának képességét. 

 
 

 

 

 

 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló tudja értelmezni a világ különböző térségeiben megfigyelhető 

integrációs folyamatokat, a tematikus térképek segítségével tudja be-

mutatni a környezetkárosító tényezők földrajzi megjelenését, következ-

tessen ezekből a globális veszélyek kialakulására. A tanuló tudja jelle-

mezni a működő tőke és a multinacionális vállalatok szerepét, tudja 

elemezni a népességrobbanás jelenségeit, az élelmezési gondokat, azok 

okait és a megoldásra tett erőfeszítéseket, legyen képes bemutatni a vi-

lággazdasági pólusok helyét, szerepét a világ társadalmi-gazdasági 

rendszerében. 

A tanuló legyen képes bemutatni az eltérő társadalmi-gazdasági fej-

lettségű területeket Európában és hazánkban, és tudja jellemezni a vi-

lág legjelentősebb országait, ország csoportjait és a világban elfoglalt 

helyüket. Legyen képes a kontinensek jellemzésére és tudja elemezni 

hazánk földrajzi helyzetét, természeti adottságait és a medencejelleg 

érvényesülését, valamint legyen képes tematikus térképek összehason-

lító elemzésével, kontinensek, országok, régiók gazdasági különbsége-

inek feltárására. Tudja elemezni hazánk időjárását, éghajlatát, vízrend-

szerét ábrák segítségével. 

 

11.-12. évfolyam. 

Amennyiben a kémia érettségi választott tantárgy, ebben az esetben az érettségi témakörök 

feldolgozása a 11.-12. évfolyam anyaga. 

 

 



 

MŰVÉSZETI ISMERETEK 
 

A dráma és tánc tanítása művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, célja az élményeken ke-

resztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése, az ösz-

szetartozás érzésének erősítése. 

A dráma és tánc kreatív folyamata hozzájárul a tanulók ön- és társismeretének gazdagodásához, 

segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A dráma, a mozgás és a tánc gyakorlása és tanulása hozzájárul a nemzeti, a helyi és a nemzetiségi 

hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez, fontos szerepe lehet a közösségi tudat 

kialakításában. 

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú, gyakorlati 

képzés során sajátíthatók és végezhetők el. 

A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként határozhatók meg, mivel a témák feldolgo-

zása komplex gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg. A feltüntetett tematikai egységek 

és közműveltségi tartalmak között sok az átfedés, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget 

szolgálja, a megadott óraszámajánlások az éves összes óraszám vonatkozásában nyújtanak tájé-

koztatást. A tematikai egységeket nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak 

megfelelően, a szaktanár döntése alapján ajánlott feldolgozni. 

A dráma és tánc metodikája, tematikájának felépítése a korosztálytól, a csoport adottságaitól és 

képzettségétől, valamint a helyi nevelési-oktatási céloktól függően változhat. 

A kerettanterv az adott iskolaszakaszokra adja meg a fejlesztési tartalmakat, hozzárendelt óra-

számokkal. Ezeknek csak a 90%-a kötött, míg a fennmaradó 10% szabadon tervezhető. 

A tantárgy tanításának legfontosabb célja a színház- és drámatörténeti, a színház- és drámaelméleti 

ismeretek elsajátítása aktív dramatikus tevékenységek által, a már meglévő formanyelvi, drama-

turgiai, drámajátékos ismeretek rendszerezése, értelmezése, valamint a biztos kifejezőkészség ki-

alakítása. Fontos a megfelelő értelmezői eszköztár tudatos és adekvát használata, illetve a kortárs 

kultúrával kapcsolatos tájékozottság kialakítása. A szaktanár döntése szerint meg kell teremteni a 

részvétel vagy közreműködés feltételeit a produkciós munkában, illetve fel kell készülni az érett-

ségi vizsgára. 

A dráma és tánc általános képességfejlesztő jellegénél fogva nagyban segíti az egyéb fejlesztési 

területekhez kapcsolódó ismeretek elsajátítását. 

Az erkölcsi neveléshez kapcsolódnak a dráma és tánc tanulása során felvetődő kérdések és prob-

lémák, amelyek segítenek a tanuló számára eligazodni az őt körülvevő világban. A tevékenységek 

során megtapasztalja, hogy cselekedeteiért és azok következményeiért felelősséggel tartozik, és 

fejlődik az igazságérzete. Ezzel a dráma és tánc hozzájárul a tanulók társadalmi beilleszkedéséhez. 

A nemzeti öntudatot, a hazafias nevelést is segíti a dráma és tánc oktatása – a tanuló több külön-

böző népcsoport szokásrendszerét vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományát megismeri, így fel-

kelthető érdeklődése szűkebb és tágabb környezete kultúrája iránt, fontossá válhat számára a ha-

gyományok megismerése és megőrzése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelésterületét erősíti, hogy a társadalmi problémákat is 

feszegető dramatikus tevékenységeknek köszönhetően a diák nyitottá válhat a társadalmi jelensé-

gek iránt. Foglalkozik a kisebb és nagyobb közösségek sajátosságaiból eredő lehetőségekkel és 

korlátokkal. Fejlődik önálló kritikai gondolkodása, elemzőképessége és vitakultúrája. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás másokért, 



 

önkéntesség területéhez kapcsolódva a dráma és a tánc oktatása erősíti az alkalmazkodóképességet 

és az érdekérvényesítéshez szükséges kompetenciákat. A drámajátékon keresztül a diákok képessé 

válnak több szempontból is értékelni és megmutatni egy-egy helyzetet. A megbeszéléseken teret 

és segítséget kapnak, hogy önálló véleményüket megfogalmazzák, tapasztalatot szereznek önma-

guk és társaik tevékenységének elemző értékelésében, s képessé válnak mások munkájának elis-

merésére, tiszteletére. 

A feldolgozott történetek szereplőinek kapcsolatai, valamint sorsuk elemzése a nevelő munka se-

gítségére lehet, s ez hozzájárul a családi életre neveléssikerességéhez. 

A figyelem összpontosítására szolgáló különféle koncentrációs és lazító játékok és tevékenységek 

segítik a testi és lelki egészségre nevelést. 

A dráma- és táncoktatás szenzibilisebbé teszi a diákokat a fenntarthatóság, környezettudatosság 

problémái iránt. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében a dráma és tánc tantárgy jelentős szerepet játszik. A 

tanuló verbális és nem verbális kommunikációs játékokban vesz észt, ezáltal az önkifejezés szá-

mos formáját tapasztalja meg, képessé válik érzéseinek és véleményének kifejezésére, valamint a 

saját és mások tevékenységének értékelésére is. Tisztább, érthetőbb, artikuláltabb beszédre, vilá-

gos, adekvát nyelvhasználatra nevelnek a dramatikus játékok. 

A dramatikus tevékenységek során a tanuló ismereteket szerez a különböző szakmák, hivatások, 

életpályák lehetőségeiről, ami jelentősen hozzájárul a sikeres pályaválasztáshoz. 

A médiatudatosságra nevelést a dramatikus tevékenységek is támogatják, melyeken keresztül a 

tanuló megismeri és alkalmazza a tömegkommunikáció médiumait és műfajait, a média eszköztá-

rát, és átlátja működési mechanizmusukat is. Emellett képes saját produkciós munkájának szceni-

kai, hangtechnikai, filmes stb. kivitelezésére, illetve képi, hangtechnikai rögzítésére. 

A diák képessé válik saját tanulási stílusának, stratégiáinak kialakítására, fejleszti memóriáját, 

szóbeli, írásbeli, mozgásos, képi stb. kifejezésmódjait, ami könnyebbé teszi számára a tanulás ta-

nulását. 

A szociális és állampolgári kompetenciafejlesztéséhez hozzájárul, hogy a tanuló lehetőséget kap 

más kultúrák sokszínűségének megismerésére. Különféle élethelyzetek modellezésén keresztül a 

diák gyakorolja a társainak való segítségnyújtást, megtapasztalja, hogy azoknak a kisebb és na-

gyobb közösségeknek a működése, melyekben mozog, az ő felelőssége is. Képes megfogalmazni 

véleményét és elfogadni mások érvelését. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területét erősíti, hogy a tanuló életkorának megfe-

lelő helyzetekben, tapasztalatait felhasználva és azokra reflektálva, azokat újragondolva mérlegel, 

döntéseket hoz, felméri döntései következményeit. A drámaórákon mindezt a gyakorlatban, védett 

környezetben tapasztalhatja meg. 

Az esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet fejlesztik a befogadást és a kifejezést 

segítő játékok, dramatikus tevékenységek. A tanuló képessé válik színházi, táncszínházi, zenés-

színházi alkotások értelmező-elemző befogadására. Érdeklődése felkelthető a kortárs kulturális 

élet, rendezvények iránt. 

A hatékony, önálló tanuláselsajátítását segíti, hogy a diák részt vesz nagy- és kiscsoportos tevé-

kenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját készségeit és képességeit, 

felismerheti, miben kell még fejlődnie. A tantervet elsősorban a nappali munkarendben dolgozó 

felnőttoktatási programokban javasoljuk alkalmazni. Esti és levelező munkarendben a cso-

port/osztály érdeklődésével találkozó elméleti jellegű anyagrészek feldolgozását ajánljuk. 



 

11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 36 óra, esti tagozaton 18 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység Csoportos játék és megjelenítés 
I: 6 

E:3 
L:3 

 
 

Előzetes tudás 

A kontextusnak megfelelő nyelvhasználat. 

A társak iránti bizalom. 

A kommunikációs csatornák ismerete (vokális, verbális, nem ver-

bális). 
A mozgáskultúra és a mozgásos kommunikáció alapfokú ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 
feladatok 

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik 

bátorítása, együttműködésük erősítése. 

A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz 

illő használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Koncentrációs és lazítógyakorlatok. 
Ön- és társismereti gyakorlatok (pl. ismerkedő és megismerő játékok, interakciós 

gyakorlatok). 

Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok. 

Verbális és nem verbális kommunikációs gyakorlatok: szándékos és tudatos nyelvi vá-

lasztások, kifejezésmódok felismerése és használata dramatikus tevékenységekben. 

Egyéni jellemzők (pl. stílus, karakter, státusz, érzelem) ábrázolása nyelvi és gesztusnyelvi 

eszközökkel. 
A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Koncentráció, stílus, hangulat, érzelem. 

 

 

Tematikai egység Rögtönzés és együttműködés 
I: 6 

E:3 
L:3 

Előzetes tudás 
Részvétel improvizációs munkában. Részvétel az improvizációk 
elemző értékelésében, megvitatásában. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 
feladatok 

A megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazása. 

A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló 

véleményalkotás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Improvizációatanáráltal megadott téma vagy fogalom, cselekményváz (jelenetváz)alapján. 

Némajátékos és szöveges improvizációk (pl. mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal), szi-

tuációs játékok (pl. befejezetlen történetre, fotóra, filmre, képzőművészeti alkotások repro-

dukcióira, a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával). 

Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, téma, művészeti alkotás vagy 

fogalom stb. alapján. 

Rövid, mozgásos etűdépítés és különféle feltételekre alapozó improvizációk (pl. versek által 

keltett hangulatokra épülő improvizációk, szimbolikus mozgásokból építkező improvizáci-

ók, zenés etűdök indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával). 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt, harmónia- 
diszharmónia, fokozás, variáció, arányosság, hatás. 

 

 

Tematikai egység 
A dráma és a színház formanyelvének 

tanulmányozása 

i: 6 

E:3 
L:3 

Előzetes tudás 
Az alapvető színházi műfajok felismerése. 
A színház egyes jelentésteremtő eszközeinek felismerése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 
feladatok 

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és 

jellegzetességeik megfogalmazása. 

A színház és a dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 

Alapszintű dramaturgiai fogalmak használata. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Dramatikus tevékenység: különböző formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése a 

kívánt tartalom kifejezése érdekében. 

A színpadi hatáselemek, egyes színházi stílusok, színházi műfajok jellemző jegyeinek azo-

nosítása és alkalmazása saját dramatikus tevékenységekben. 

Különböző dramatikus és színházi elemek alkalmazása az improvizációkban és 

jelenetekben, a figurateremtés folyamatában. 

A dramatikus tevékenységek megbeszélése során a dramatikus eszközök és a színházi 

formanyelv elemeinek értelmezése a tanult szakkifejezések alkalmazásával. 

Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság (el-

sősorban saját közönség) számára készített egyéni vagy közös produkcióban (megismerke-

dés a felkészülés lépéseivel, a próbafolyamattal, a produkció lebonyolításával). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sűrítés,feszültség, fókusz,szimbólum. 

 

 

Tematikai egység Történetek feldolgozása 
I: 6 

E:3 
L:3 

Előzetes tudás 
Részvétel történetek, élmények dramatikus feldolgozásában. 
Művészeti alkotások feldolgozása jelenetalkotással. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 
feladatok 

Az érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt. Dra-

matikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti 

alkotások feldolgozásában, megjelenítésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó élethelyzetek feldolgozása dramati-

kus tevékenységekkel. 

Irodalmi művek részleteinek vagy egészének feldolgozása drámás eszköztár/dramatikus te-

vékenységek alkalmazásával. 

Különböző művészeti ágakhoz tartozó műalkotások irodalmi és/vagy filmes és/vagy 

dramatikus és/vagy mozgásos adaptációja. 

Mindennapi történetek, érzések, élmények feldolgozása drámajátékos tevékenységformák-

kal. 

A célirányos helyzetértékelési és döntési képesség fejlesztése a történetek feldolgozása 

során. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, cselekmény, adaptáció. 

 

Tematikai egység Megismerő- és befogadóképesség 
I: 6 

E:3 
L:3 

 

 

Előzetes tudás 

Különböző művészeti alkotások dramatikus tevékenységen keresz-

tül történő feldolgozása. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek. 

A dramatikus néphagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező 

képességek fejlesztése. 
Egyes történelmi táncok, társastáncok felismerése. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 
feladatok 

Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával. 

Előadások dramatikus eszközökkel történő feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különbözőszínházi irányzatokat képviselő előadások(hivatásos vagy amatőr színházi társulat 

előadása, ennek hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásainak) megtekin-

tése. 

Előadások elemzése az élmények befogadását elősegítő dramatikus tevékenységformákkal. 

Aszínészi,rendezői, dramaturgiai ésegyéb tervezőimunka alapszintű elemzése. 

Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott előadásokhoz kapcsolódóan 

(pl. a drámai műnem jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, a színházművészet 

összművészeti sajátosságai). 
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dramaturgiára, szcenikára, színészi játékra vonatkozó legfontosabb 
alapfogalmak a szaktanár választása szerint. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 
I: 6 

E:3 
L:3 

Javaslat A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

 
 

 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók képessé válnak a pontos önkifejezésre, a mások előtti 

megnyilatkozásra és együttműködésre. 

Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt szerepjátékokban, 

csoportos improvizációkban. 

Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert munkaformákat. Ké-

pessé válnak a megismert dramaturgiai fogalomkészlet használatára. 

Képesek színházi előadások dramatikus eszközökkel történő feldolgo-

zására. 

Ön- és társismeret fejlődése. 

Tájékozottság egyes kortársszínházi irányzatok területén. 

A szaktanár döntése szerinti színház- és drámaelméleti, színház- és 

drámatörténeti ismeretek elsajátítása. 



 

12. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 32 óra, esti tagozaton 16 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység Színház- és drámaelmélet 
I: 6 

E:3 
L:3 

 

Előzetes tudás 

Színháziműfajok ésstílusoktanulmányozása. 
Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások 

sajátosságaival. 

 
 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A színházművészet és a dráma szaknyelvének (esztétikai, drama-

turgiai, illetve irodalom- és színházelméleti fogalmak) értő al-

kalmazása. 

Művészeti alkotások (pl.: drámairodalom, színházi előadások 

élőben és felvételről) értő elemzése. 

A műnemek, a műfajok általános jellemzői alapján történő 

összehasonlítás. 
A dráma és a színházművészet kapcsolatrendszerének ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Színház- és drámaelméleti ismeretek: 

 A drámai műnem sajátosságai. 

 A dráma szerkezeti felépítése. 

 Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak. 

 A színházművészet mint összművészet sajátosságai (a különböző művészeti ágak 

eszközeinek használata, az előadás vizuális és akusztikus eszközei). 

 Színházi műfajok. 

 Színházi szakmák (pl. a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus, a koreográfus és 
alkotótársaik művészete, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek). 

 Az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek felismerése. 

 Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások megtekintése. A látott előadások 

értő elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dialógus, monológ, konfliktus, feszültség, fordulat, késleltetés, jelenet, 

kép, szín, felvonás, szerkezet, történet, cselekmény, szituáció, szerep, 

színpadi tér és színpadi idő, katarzis, tragédia, komédia, realista színjáték, 
zenés színház, tánc- és mozgásszínház. 

Tematikai egység Színház- és drámatörténet 
I: 6 

E:3 
L:3 

 

 

Előzetes tudás 

Színház- és drámatörténeti, színház- és drámaelméleti ismeretek a 

szaktanár döntése szerinti mennyiségben, a választott érettségi 

vizsgára való felkészülés függvényében. 

Tájékozottság egyes kortársszínházi irányzatok területén. 

A társművészetek szerepe a kortárs színházi előadásokban. 

A színház összművészeti jellege. 
Egyes tánc- és mozgásszínházi formák ismerete. 



 

 

 
A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A színházművészet és a dráma szaknyelvének értő alkalmazása. 

Színházi és drámai alkotások (pl.: drámairodalom, színházi előadá-

sok élőben, felvételről, képről) értő elemzése. 

A dráma- és színháztörténeti korszakok jelentős alkotóinak, 

alkotásainak megismerése. 

A különböző korszakok általános jellemzői alapján történő 

összehasonlítási képesség kialakítása. 

A dráma és a színjáték műfaji sajátosságai és helye a dráma- és 

színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyes színház- és drámatörténeti események, korszakok, alkotók, alkotások feldolgozása a 

szaktanár döntése szerint az alábbi témakörök alapján: 

 A XIX–XX. századi magyar színház és dráma: egy-egy korszakalkotó színházi 

műhely (javasolt pl. Nemzeti Színház), néhány kiemelkedő drámaíró és műveik 

(javasolt: pl. Katona József, Vörösmarty Mihály, Madách Imre, Molnár Ferenc, 

Örkény István), néhány jelentős színész, rendező (javasolt pl. Hevesi Sándor). 

 Realizmus és naturalizmus, Ibsen és az analitikus dráma. 

 Csehov és Sztanyiszlavszkij: a lélektani realizmus, a csehovi dramaturgia. 

 Brecht színháza és drámái: az epikus szerkezet, elidegenítési effektusok. 

 A XX. század meghatározó színházi irányzatai, jelentős drámaírói: egy-egy meg-

határozó színházi irányzat és korszakalkotó színházi műhely, néhány jelentős szí-
nész, rendező és kiemelkedő drámaíró és művei. Napjaink legfontosabb színházi 
irányzatai és a kortárs drámairodalom. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Romantika, realizmus és naturalizmus, elidegenítési effektus, abszurd, 
groteszk. 

 

Tematikai egység Drámajáték és improvizáció 
I: 6 

E:3 
L:3 

 

 

 

Előzetes tudás 

A drámajátékos tevékenységek tudatos használata, céljuk, 

fejlesztési feladataik ismerete. 

Részvétel csoportos tevékenységekben, irányító és irányított hely-

zetben. 

Részvétel a dramatikus tevékenységek elemző megbeszélésében, 

önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. 

Színházi stílusok alkalmazása improvizációkban. 

Különböző konkrét és metaforikus kifejezésformák alkalmazása 

improvizációkban. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A kommunikációs képesség, a hétköznapi és a művészi 

önkifejezés fejlesztése. 
Helyzetfelismerő, alkalmazkodó és rögtönző képesség fejlesztése. 
Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati 

tevékenységben. 
A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, a mozgásos 
ügyesség és a ritmusérzék fejlesztése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 



 

Részvétel az ismeretek feldolgozását és az alkotó tevékenységet segítő dramatikus tevé-

kenységekben (a szaktanár választása szerint): 

 Az alkalmazott dramatikus tevékenységek (drámajáték, kreatív gyakorlatok, 
improvizáció, tanítási dráma stb.) különböző fajtáinak, eszközeinek, alkalmazási 

céljainak megismerése. 

 Fejlesztő és szinten tartó beszédgyakorlatok. 

 Koncentrációs, bemelegítő és lazítógyakorlatok. 

 Helyzetgyakorlatok. 

 Ritmusgyakorlatok. 

 Ön- és társismereti gyakorlatok. 
Improvizáció 

 Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, cselekményváz (jelenetváz) 
alapján. 

 Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, valamint színházi 

stílusok elemeinek alkalmazásával. 

 Mozgásos improvizáció tánc-, illetve mozgásszínházi technikák alkalmazásával. 

A tánc- és mozgásszínházi technikák alkalmazása 

 Szituáció megfogalmazása állóképben és mozdulatsorral. 

 Történet szerkesztése és megjelenítése mozdulatsorral. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Stílus, karakter, párhuzam, ellentét, sűrítés, harmónia-diszharmónia, 
fokozás, tér. 

 

Tematikai egység Alapszintű színházi alkotómunka 
I: 8 

E:4 
L:6 

Előzetes tudás 
Az elsajátított dramatikus eszköztár felhasználása dramatikus és 
színházi jellegű tevékenységek során. 

 
A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A koncentrált csapatmunka, az együttműködés fejlesztése. 

Tudatos és irányított kifejezőkészség. 

A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, a mozgásos 

ügyesség és a ritmusérzék. A beszédkészség, hallás és hangképzés 

fejlesztése. 

Lírai, epikai, drámai művek előadásához szükséges elemzési 

ismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az alábbi tevékenységek közül válogatva a szaktanár és/vagy a tanulók döntése szerint: 

Vers-, próza- és monológmondás 

 A színpadi beszéd alapvető kritériumainak ismerete és alkalmazása. 

 Egy-egy vers, próza vagy drámai monológ értelmezése, memorizálása, bemutatása. 

Egyéni vagy közös daléneklés 

 Egy-egy dal értelmezése, memorizálása, bemutatása. 
Szerkesztett játék 

 Szerkesztett játék létrehozása, bemutatása. 

 Jelenet, jelenetsor, előadás tervezése, kivitelezése a különböző színházi, bábszínházi, 



 

zenés, illetve tánc- és mozgásszínházi formák alkalmazásával. 

Alkotó közreműködés színházi előadás létrehozásában, bemutatásában. 

Közreműködés a színházi előadás egyéb produkciós munkáiban (szcenika, zene, 

hangtechnika, dramaturgia, koreográfia, képi rögzítés stb.). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Előadóművészet, vers- és monológmondás, szerkesztett játék, ünnepi 
műsor, diákszínházi előadás. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 
I: 6 

E:3 
L:3 

Javaslat A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

 
 

 

 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló reális önismerettel rendelkezik. 
Kommunikációs tevékenysége tudatos mind a hétköznapi, mind a 

művészi önkifejezés során. 

Képes a koncentrált, önálló tevékenységre és csapatmunkára. 

Gondolkodásmódja alkalmas az alapszintű alkotótevékenységre. 

Ismeri a színházi és a drámai formanyelv és dramaturgia alapjait, a 

korszakalkotó drámaírókat, illetve műveiket, és képes azok értő 

befogadására. 

Ismeri a színháztörténet jelentős alkotásait és alkotóit, képes azok értő 

befogadására. 

Nyitott a különböző művészetekre. 

Aktívan részt vesz az alapszintű alkotói tevékenységben, alkalmazza az 

elsajátított képességeket és ismereteket az érettségi vizsgán és a min-

dennapokban. 

  



 

INFORMATIKA 
 

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

középiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai esz-

közök használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben 

bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek 

érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 

kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. 

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

működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fej-

lesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek 

fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának 

kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt 

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

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

deklődést 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 fon-

tos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetősé-

gek. 

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

használásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, 

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

formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogal-

mazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kom-

petencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ 

szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív részvétel. 

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak 

tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informa-

tika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem 

formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. 

Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az isko-

la informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az 

alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ aktív 

polgárává –, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális kom-

petenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek 

tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolód-

nak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a 

készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület 

feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti együtt-



 

működések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a 

kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, 

melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési felada-

tok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és 

az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az 

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattáro-

lást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek mű-

ködését. 

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon 

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

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

valósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos informa-

tikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, 

különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A 

számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az el-

járások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, 

fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak ma-

gabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a szá-

mítógéppel. 

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a 

szöveg-, kép- és video szerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblá-

zatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott 

programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a használat közben 

felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése többféle program hasz-

nálatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított tevé-

kenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves 

részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja az 

életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A problé-

mamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait a ta-

nulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, módszereinek, 

általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás általános elveinek más 

műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes megismertetni. 

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldol-

gozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti 

módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az elmé-



 

leti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes programo-

kat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, 

illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A probléma megoldási ismeretek tanítása a má-

sok által készített programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség kialakítá-

sát és a kritikus szemléletet is támogatja. 

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett 

központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interne-

ten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök haté-

kony felhasználását. 

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, han-

gok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az isme-

retek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő 

alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használa-

ta szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázis-

okban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok értelmezése, az 

adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A túlzott vagy hely-

telen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes felhívni a figyelmet, 

hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák 

és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat 

magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a 

netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül 

zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek érdeké-

ben a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok elő-

nyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, hasz-

nálatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az 

egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitá-

suk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képes-

ségek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az 

adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív ál-

lampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes 

szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgálta-

tások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra hasznos 

elektronikus szolgáltatásokat. 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, pl. a 

médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal tör-

tént esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő 

lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, 

kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásköz-



 

pontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen 

át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más tí-

pusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük végzett te-

vékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és a 

könyvtárhasználat igényének kialakításával, a szakmájához kötődő szakkönyvtárak és a 

szakmához kapcsolódó könyvtári szolgáltatások használatával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló legyen 

képes a folyamatok alapos tervezésére. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentum-

típusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értékének megállapításának 

szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt 

a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. 

Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -

felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források 

használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy és szakmai gyakorlatai kere-

tében megvalósuló, erre a tudására épülő feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes mű-

veltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a 

könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket ki-

szolgáló modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával és 

az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi gon-

dolkodásra, a testi és lelki egészségre. A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni 

felelősségvállalás és az illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi 

gondolkodás. A digitális eszközök használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely fejleszti az 

anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló tanu-

lást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a pályaorientációt. 

A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra nevelést. A tábláza-

tok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert információk támogatják 

a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a kezdeményezőképes-

ség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az önis-

mereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók meg-

tapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb ré-

szekre bontják és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A csoportmunka 

szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez valamint a társak megértéséhez, elfogadá-

sához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az ide-

gen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A diák a program használatát bemutató dokumentu-

mok, illetve hibaüzenetek értelmezése során idegen nyelvű szövegrészeket olvas. A feladat-

hoz tartozó problémák programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források 

találhatók az interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A progra-

mok használatát segítő dokumentumok tanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés 

során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 



 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a mate-

matikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az algo-

ritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a folyamat 

során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a matematika órá-

kon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás során igénnyé válik 

a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, a matematikai kész-

ségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel ellenőrzik munkáju-

kat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolódhat a 

természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos 

problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló meg-

ismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai kép-

letekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott oktatóprogra-

mok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelő képességét. A méré-

seknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt kötelező jelleg-

gel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra 

nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nélkülözhetet-

len részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás sem kép-

zelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az in-

formációs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó részvevője legyen. A médiatudatos okta-

tás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból legyen képes kiválasztani a 

hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a valóságot és a virtuális 

világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk megismerésében, ezért a média 

működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk kritikus értelmezéséhez, ennek 

érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés 

betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás 

jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésmin-

ták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során 

ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek 

a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket is-

mernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre 

neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, 

amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor 

lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a fo-

lyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -

feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredményessé-

gét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósításához, 

lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez. 

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki 

egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált gon-

dolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 



 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevé-

kenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettuda-

tos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fek-

tetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti 

különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért 

eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a 

tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az 

alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, 

mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. 

Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismerte-

tése, hiszen ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés és az ál-

lampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és 

a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához szüksé-

ges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi szük-

ségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan használ-

hatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtárhasználat 

tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanulási straté-

gia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevékenykedtetés-

sel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az 

anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén kiemelt jelentősége van 

az információs problémamegoldás folyamatának, valamint ezek bemutatásának. A könyvtár-

használat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális eszközök segítségével 

önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű információfor-

rásokat. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör segíti az idegen 

nyelvi kommunikáció fejlesztését, mert a programozási nyelvek általában angol nyelvű utasí-

táskészletet használnak. A program saját segítségnyújtó dokumentumai, illetve hibaüzenetei 

általában angol nyelvűek, ezért a programozással foglalkozó diák rákényszerül az angol nyel-

vű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák programozására 

nagy mennyiségű angol nyelvű minta, megoldási javaslat, forrás lelhető fel az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmá-

nyozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanuló idegen nyelvi 

tudása, fejlődik kommunikációs képessége. 



 

9. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozaton 36 óra 
 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 

1. Az informatikai eszközök használata 
I: 12 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 
szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 
Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakör-
nyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működé-
sük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a 
processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, 
működési elve. 

Fizika; kémia: elektro-
mágnesesség, optika, 
félvezetők, folyadék-
kristályok, színek, fes-
tékek, analóg és digitá-
lis jelek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 
szempontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és 
szolgáltatásai. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos 
alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres 
biztosítása. 

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 
munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: 
az érzékszervek védel-
mét biztosító szabá-
lyok, helyes szokások; 
a környezeti állapot és 
az ember egészsége kö-
zötti kapcsolat, igény 
az 
egészséges 



230 
 

 életkörülményekre. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 

2. Alkalmazói ismeretek 
I: 12 

 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 
digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 
Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő prog-
rammal. 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozá-

sa, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. In-

teraktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szük-

séges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. Tartalomjegy-

zék készítése. 

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: pro-

jektmunka elkészíté-

se; kísérlet vagy 

vizsgálat jegyző-

könyvének elkészíté-

se. 

Vizuális kultúra: Gyűj-

tött információ- és 

képanyagból írásos 

összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

Körlevél 
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A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. Do-

kumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő 

programmal. 

 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció 

stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: 

vizsgálatok eredmé-

nyének prezentálása; 

projektmunka bemu-

tatása. 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése. 

A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata. 

Ének-zene: saját mun-

kák, gyűjtések felhasz-

nálása az elektronikus 

hangalakítás során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemuta-

tók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök 

kiválasztása és komplex használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Vizuális kultúra: 

Mozgóképi szöveg-

környezetben meg-

figyelt emberi 

kommunikáció ér-

telmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- 

és hangkapcsolatok 

értelmezése. 

Átélt, elképzelt vagy 

hallott egyszerűbb 

események mozgóképi 

megjelenítésének 

megtervezése, esetleg 

kivitelezése az élet-

kornak megfelelő 

szinten (például story- 
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 board, animáció, inter-

jú). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumen-

tum, multimédia, videó. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Adatkezelés, adatfeldolgozás,  

információmegjelenítés 

I: 12 

 

 
Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Egy-

szerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt ada-

tokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. 

Tantárgyi feladatok megoldása. 

Függvények használata. 

Matematika: kamatos 

kamat számítása, befek-

tetésekkel, hitelekkel 

kapcsolatos számítások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. 

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb ma-

tematikai szimbólumok 

(pl. képek, szakaszos 

ábrák, diagramok, táb-

lázatok, műveletek, 

nyitott mondatok) alap-

ján az általuk leírt való-

ságos helyzetek, törté-

nések, összefüggések 

elképzelése. 

Biológia-egészségtan; 

kémia; fizika: a termé-

szeti és technikai 

rendszerek állapotának 

leírására szolgáló szem-

pontok és módszerek 
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használata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés. 

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra. 

Matematika; földrajz; 

fizika; kémia: tábláza-

tok adatainak rende-

zése. 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika; földrajz; ma-

tematika: a térbeli tá-

jékozódást szolgáló 

eszközök és módszerek 

alapjai és felhasználá-

suk. A GPS idő-, tá-

volság- és sebesség-

adatainak értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 
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10. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozaton 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és mód-

szerekkel 

I:12  

 
A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és esz-

közök kiválasztása 

 

 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmu-

sok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével törté-

nő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok 

készítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

komplex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kivá-

lasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segít-

ségével történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algo-

ritmusok készítése. 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. 

Számítógépek haszná-

lata. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készíté-

se. 

Matematikai model-

lek, alkalmazásuk 

módja. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelvek; ma-

tematika; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó 

tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák meg-

oldásának tervezése és megvalósítása csoportmunkában. 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. 

Számítógépek 

használata. 
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Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 
Algoritmus követése, 

értelmezése, készíté-

se. 

 Matematikai modellek 

(pl. számítógépes 

programok), alkalma-

zásuk módja. 

 Modell (ábra, diagram) al-

kotása, értelmezése fogal-

makhoz. 

 Közelítő értékek meghatáro-

zása, egyenletek, egyenlet-

rendszerek megoldása, diag-

ramok készítése. 

  
Magyar nyelv és irodalom; 

idegen nyelv; földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/fogalma 

k 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 
I:12  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számító-

gépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alulról felfelé építkezés 

és a lépésenkénti finomítás elvei. 

Algoritmusok megvalósítása. Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az ered-

mény kapcsolata, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelv; matematika; 

földrajz: szöveg-

feldolgozás. 

Fizika; kémia: 

összefüggések, 

folyamatok 

programozása. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 

Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelv; matematika; 

földrajz: szöveg-

feldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás 

elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Egyszerűbb folyamatok modellezése 
I:12  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, Fizika; kémia: 
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törvényszerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű 

tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 

eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

természettudományos 

folyamatokkal foglalko-

zó programok. 

 
Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 
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11. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 36 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Infokommunikáció 
I: 7 

E:7 

L:3 

 
Információkeresés, információközlési rendszerek 

 

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülön-

böztetése, az információ kritikus értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, megha-

tározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló pub-

likálása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés Információkere-

sési stratégia. Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok ké-

szítése. 

A számítógéppel 

segített tanulás 

módszereinek 

 alkalmazása a mérés, 
 információkeresés, 

 bemutatók és a 

 kommunikáció 

 segítésére. 

 A problémamegoldásra 

 irányuló, hatékony 

 információkeresés. 
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Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. 

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: egy esemény in-

formációinak begyűjté-

se több párhuzamos 

forrásból, ezek össze-

hasonlítása, elemzése, 

az igazságtartalom ke-

resése, a manipulált in-

formáció felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és 

elektronikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 

I: 7 

E:7 

L:3 

 
Előzetes tudás 

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommuni-

kációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehe-

tőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata. 

Csoportmunka az interneten. 

Idegen nyelvek: kom-

munikáció külföldi 

partnerekkel. 
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Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása 

az elektronikus és internetes lehetőségekkel. 

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák 

azonosítása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Médiainformatika 

I: 7 

E:7 

L:3 

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folya-

matban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektroni-

kus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, ide-

ális útvonalválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Az információs társadalom 
I: 8 

E:8 

L:4 

 
Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

 

 

 

 
Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott el-

járások. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. Szer-

zői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség 

megőrzési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. Informa-

tikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi felelős-

ségvállalásban. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, 

személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a 

személyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntart-

hatóság értékének és 

érdekének elfogadása, 

tudatos és cselekvő 

részvétel az emberi 

környezet állapotának 

megőrzésében, javítá-

sában. 

Fizika; biológia- 

egészségtan; kémia: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a kom-

munikáció segítésére. 

Információs- és 

kommunikációs 

rendszerek felépítése, 

jelentőségük. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az információs 

kommunikációs társa-

dalom műfajainak 
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megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

Matematika: matema-

tikai modellek (pl. nyi-

tott mondatok, gráfok, 

sorozatok, függvé-

nyek, függvényábrázo-

lás, számítógépes 

programok, statisztikai 

elemzések), alkalma-

zásuk módja, 

korlátai (pontosság, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a manipulációs 

szándék, a hibás követ-

keztetések és a megala-

pozatlan ítéletek felis-

merése. 

 

 

 értelmezhetőség). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Az e-szolgáltatások szerepe és használata 
I: 7 

E:7 

L:3 

 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje4 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiá-

ban. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biz-

tonsági vonatkozásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben be-

töltött szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus hasz-

nálata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felis-

merése. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: A mindennapi tevé-

kenységekben és a fogyasz-

tói szokásokban megnyilvá-

nuló egészség- és környe-

zettudatosság. 

Összetett technológiai, tár-

sadalmi és ökológiai rend-

szerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felisme-

rése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfi-

gyelése és azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: a környezetre és az 

emberi egészségre gyako-

rolt hatások. Tudatos vá-

sárlás, fogyasztói szoká-

sok. 

Magyar nyelv és irodalom: 

a manipulációs szándék, a 

hibás következtetések és a 

megalapozatlan ítéletek fel-

ismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, le-

iratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 
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12. évfolyam 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 32 óra, esti tagozaton 32 óra; levelező tagozaton 16 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Könyvtári informatika 
I: 32 

E:32 

L:16 

 
Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása 

segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a tanulási 

képesség fejlesztése, 

kulturált könyvtár-

használat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban. 

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató 

segítségével való önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és 

irodalom: könyv-

tárhasználat. 

 
Ének-zene: a könyvtár 

és az internet felhasz-

nálása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári 
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Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános 

és ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus in-

formációhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kuta-

tómunkával. 

információkeresés. 

Az internetes adatgyűj-

tés technikái, linkek 

használata. 

Adatkeresés, anyag-

gyűjtés nyomtatott és 

elektronikus források 

segítségével; egy-

nyelvű szótárak, ér-

telmező szótárak; 

szelekció, értékelés, 

elrendezés. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ismeretszerzés 

szaktudományi mun-

kákból. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: az 

ismeretszerzés folya-

matának és eredmé-

nyének kritikus érté-

kelése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony in-

formációkeresés. 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás valamely 

Európán kívüli kultúra 

művészetéről a törté-

nelmi, kultúrtörténeti 

összefüggések figye-

lembevételével. 

Ének-zene: zenei 

dokumentumok 

gyűjtése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképze-

léseknek, szükségletek-

nek megfelelő informá-

ciószerzés. 
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Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük 

szerint. A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumen-

tumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípu-

sainak ismerete, önálló használata. 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Köny-

vek (pl. matematikai zseb-

könyvek, szakkönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, feladatgyűjte-

mények, táblázatok, kép-

letgyűjtemények). 

Magyar nyelv és irodalom: 

segédkönyvek, kéziköny-

vek, szótárak, lexikonok 

használata, ismeretlen kife-

jezések jelentésének önálló 

megkeresése egynyelvű szó-

tárakban. 

Az elektronikus tömeg-

kommunikáció és az iro-

dalom kölcsönhatásának 

új jelenségei. 

Földrajz: tájékozódás a ha-

zai földrajzi, környezeti fo-

lyamatokról. 

Információgyűjtés inter-

netalapú szolgáltatások-

kal: időjárási helyzetkép, 

útvonaltervező, valuta-

váltó. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: tör-

ténelmi, társadalomtudomá-

nyi, filozófiai és etikai kézi-

könyvek, atlaszok, lexiko-

nok. 

Vizuális kultúra: a tömeg-

kommunikáció formái, a 

tömegkommunikációt és a 

mediatizált nyilvánosságot 
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 jellemző tények, 

modellek. 

Az audiovizuális szö-

vegek, műsorok előál-

lítását, nyelvi jellem-

zőit, közvetítését és 

értelmezését leíró fon-

tosabb fogalmak és 

alapvető összefüggé-

sek. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának 

és a forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: kérdések megfo-

galmazása a szerző 

esetleges elfogultságai-

ra, tájékozottságára, 

rejtett szándékaira, stb. 

vonatkozóan. 

Az adott téma ta-

nulmányozásához 

leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek, 

stb. vizsgálata a tör-

ténelmi hitelesség 

szempontjából. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: verbális és nem 
verbális (hangzó, képi 
és digitális) informáci-
ók gyűjtése, szelekció-
ja, rendszerezése, kriti-
kája, s felhasználása. 
Vizuális kultúra: in-

formációforrások szű-

résének szempontjai. 
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Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megis-

merése, segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai sza-

bályai, jegyzetek ké-

szítése, netikett. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rej-

tett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plági-

um, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttöl-

teni kameráról a számítógép adathordozójára; ismerje az adatvédelem 

hardveres és szoftveres módjait; ismerje az ergonómia alapjait. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű 

számításokat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-

kezelő programot; tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adat-

bázisokból, lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esz-

tétikus, használható formába rendezni. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerek-

kel témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni, 

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket 

kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvaló-

sítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; le-

gyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; le-

gyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 

vagy internetes eszközökkel publikálni; legyen képes társaival kommuni-

kálni az interneten, közös feladatokon dolgozni; tudja használni az újabb 

informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 
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A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

 

 ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; is-

merje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az in-

formációs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tuda-

tosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 
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OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS (OSZTÁLYFŐNÖKI PROGRAM) 

 

A középfokú felnőttoktatás számára készített osztályfőnöki program célja, hogy útmutatást ad-

jon az iskolák (és a pedagógusok) számára az(osztály)közösség kialakulásának elősegítését, 

felgyorsítását illetően –a tanulás sikeressége érdekében. Az egy-egy osztályban tanuló, igen 

eltérő háttérrel rendelkező diákok esetében ez kihívás lehet – törekedni kell az eltérő helyekről 

érkező, sok esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók közös-

séggé formálására. A másik cél az, hogy az osztályfőnöki óra keretében lehetőség nyíljon 

azoknak a kérdéseknek az alaposabb megbeszélésére és megvitatására a tanulókkal, amelyekre 

a szaktárgyi órákon gyakran nem jut idő. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a „mindennapi kérdé-

sekben”, aktualitásokban jobban eligazodjanak a diákok. Az órákon a szemléletformálás mellett 

jelentős hangsúlyt kaphat a tanulással kapcsolatos motiváció erősítése és a különféle tananyag-

tartalmak iránti érdeklődés felkeltése. 

A tananyag feldolgozása lehetővé teszi , hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális 

(az adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése mellett maguktól a 

tanulóktól kaphasson komplexebb információkat életkörülményeiket illetően. Ez elősegítheti az 

idő előtti iskolaelhagyók, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 

Célravezető, ha a programot (de legalábbis annak számottevő részét az osztályfőnök „tanítja”. 

Ez a program jóval túlmutat a hagyományos osztályfőnöki órákon, mivel a hangsúly – a fent 

említetteken túl – azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésén van, amelyek erősíthetik a tanulók 

beilleszkedését az iskolai közösségekbe. Ha az egy osztályba járó tanulók idővel valódi közös-

séget alkotnak, valószínű, hogy az iskolával és a tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjeik 

megváltoznak. 
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9. évfolyam 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 36 óra, esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység Osztályközösség-építő program 
I: 36 

E: 36 

L: 18 

Előzetes tudás 
Minden téma esetében célszerű a tanulók előzetes tudáselemeit 

azonosítani. 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanulást támogató módszertani megoldások fontosságának felis-

mertetése. 

Az egyéni és a társadalmi szintű tanulás fontosságának 

tudatosítása. 

A legfontosabb ünnepek eredetének, jelentésének és 

jelentőségének belátása, felismerése. 

Világos kép kialakítása a helyi politika és média világáról és 

működéséről. 

Az egészséges életvitel fontosságának felismertetése, 

elfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tanulás tanítása  

Az iskola és a tanulás szerepe – az élethosszig tartó tanulás eszméje  

(Ünnepek a társadalomban és családban 

A helyi társadalom és intézményei (civilszervezetek, helyi média)  

(4A helyi politikai világa /önkormányzat, képviselők, pártok/  

Egészséges életvitel (életmód – életvitel kérdései) 

Gazdaság, munkaerőpiac 

Szabadon tervezhető órakeret 
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10. évfolyam 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 36 óra esti tagozaton 36 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység Osztályközösség-építő program 
I: 36 

E: 36 

L: 18 

Előzetes tudás Minden téma esetében célszerű a tanulók előzetes tudását felmérni. 

 

 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanulást támogató módszertani megoldások fontosságának felis-

mertetése, elfogadtatása. 

A saját tanulás megszervezéséhez, a tanulási környezet kialakításá-

hoz szükséges képességek fejlesztése. 

A feketegazdaság és korrupció kedvezőtlen társadalmi/gazdasági 

következményeinek felismertetése. 

Alapvető álláskeresési technikák elsajátítása. 

Gyakorlat szerzése a konfliktusok feloldásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tanulás tanítása 2.  

Munkavállalás és erkölcsi dilemmák (a fehér és fekete gazdaság szerepe)  

A munkanélküliség és a képzettség összefüggései 

Álláskeresési technikák 

Fenntartható fejlődés – helyi szintű környezetvédelem  

Konfliktusok és megoldásaik 

Szabadon tervezhető órakeret: 
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11. évfolyam 

évi óraszám:  ifjúsági tagozat 36 óra, esti tagozaton 18 óra; levelező tagozaton 18 óra 

 

Tematikai egység Osztályközösség-építő program 
I: 36 

E: 18 

L: 18 

Előzetes tudás Minden téma esetében célszerű a tanulók előzetes tudását felmérni. 

 

 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanulást támogató módszertani megoldások alkalmazása. 

A saját tanulás megszervezése, a tanulási környezet kialakítása. 

Különféle információforrások felhasználása az eredményes tanulás 

érdekében. 

Szemléletformálás: a normakövető és normaszegő magatartási 

mintákról. 

A tudatos fogyasztás és vásárlás társadalmi szintű hasznosságának 

felismertetése. 

A reális családi költségvetés megtervezésének módszerei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 
 
  

Tanulás tanítása Életpálya-építés – karriertervezés 

Társadalmi normák és a deviáns magatartás 

Tudatos vásárlási fogyasztási szokások és az ökológiai lábnyom 

Helyi hagyományok, népszokások, hungarikumok 

A családi gazdálkodás tervezése  

Szabadon tervezhető órakeret: 
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12. évfolyam 

 

évi óraszám: ifjúsági tagozat 32 óra esti tagozaton 16 óra; levelező tagozaton 16 óra 

 

Tematikai egység Osztályközösség-építő program 
I: 32 

E: 16 

L: 16 

Előzetes tudás Minden téma esetében célszerű a tanulók előzetes tudását felmérni. 

 

 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Jártasság a tanulást támogató módszertani megoldások alkalmazásá-

ban. 

A saját tanulás hatékony megszervezése, a tanulási környezet kialakí-

tása. 

Jártasság különféle információforrások felhasználásában az eredmé-

nyes tanulás érdekében. 

A társadalmi kohézió erősítésének szükségessége és az ehhez szük-

séges eszközök. 

Reális elképzelések kialakítása a családtervezésről. 

Szemléletformálás: a műveltség összetevői és fontossága. 

 

 


